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Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Ordförandes signatur

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 – 19.05
Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande
Emelie Öberg (S), 2:e vice ordförande
Anna Tenje (M) § 237-248, 251-258
Kenneth Quick (M) § 237-239, 249-250, 259-280
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M) § 237-248, 251-258
Andreas Ekman (M) § 249-250, 259-280
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M) § 237-243
Pia Philipsson (M) § 244-280
Sigvard Jakopsson (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M) § 240-280
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Gunnar Nordmark (L) § 240-280
Susanna Röing (L) § 237-239
Caroline Persson (L)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD) § 237-259
Kaj-Mikael Petersson (KD) § 260-280
Alf Skogmalm (S) § 237-248
Michael Sjöö (S) § 249-280
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate (S) § 237-248
Anders Lindoff (S) § 249-280
Arijeta Reci (S) § 237-248, 251-258
Patricia Aguilera (S) § 249-250, 259-280
Tony Lundstedt (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)
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Gullvi Strååt (S)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Magnus Wåhlin (MP)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD) 237-262, 264-280
Sara Johansson (SD)
Alexander Harréns (SD)
Mikael Virdelo (M)
Tajma Sisic (S)
Yusuf Isik (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Ola Löfquist (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Anna Gustbée (M)
Andreas Lindström (M)
Hannes Jónsson (SD) § § 237-248, 251-258
Romeo Pettersson (SD) § 249-250, 259-280
Patrik Åkesson (KD)
Gunnel Jansson (MP)

Övriga närvarande
Ersättare

Henrik Vahldiek (S)
Ann-Christin Eriksson (V)
Håkan Frizén (V)
Ylva Jönsson (V)
Agneta Nordlund G-son (M)
Rickard Karlsson (L)
Hans-Erik Fransson (M)
Claes Bromander (C)
Annika Nilsson (C)

Tjänstepersoner

Martin Fransson, sekreterare

Övriga

Gösta Skoglund, Refarm Linné § 239
Örjan Mossberg, ordförande kommunens
revisorer § 240, 242
Marie Lindblad, PwC § 240
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Justering
Justerare

Emelie Öberg (S)
Maria Garmer (V)

Plats och tid

Kommunhuset, den 21 oktober kl. 13.00

Justerade paragrafer

§§ 237-280

Ajournering

15.40 – 16.00
17.05 – 17.15 Allmänhetens frågestund
18.05 – 18.15

Allmänhetens
frågestund

En invånare frågar ordförande i nämnden för
arbete och välfärd, Oliver Rosengren (M) om
nedläggningen av psykoterapiteamet.
Oliver Rosengren svarar.
En invånare frågar ordförande i nämnden för
arbete och välfärd, Oliver Rosengren (M) om
kommunens mottagande av flyktingar samt om
hur omfattande inkomstbortfallet är för
samhället på grund av alkoholmissbruk.
Oliver Rosengren svarar.
Samma invånare frågar kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M) om alla medelstora
kommuner som har som mål att växa
befolkningsmässigt kommer klara det då
invandring och barnafödande minskar.
Anna Tenje svarar.

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§ 237-248, 251-258, 249-250, 259-280
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Sekreterare

……………………………………
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……………………………………
Cheryl Jones Fur

Justerare

……………………………………
Emelie Öberg

Justerare
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Maria Garmer
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2019-10-15 är
justerat.
Anslagsdag

2019-10-22

Anslaget tas ner

2019-11-13

Förvaringsplats för
Kansliavdelningen
protokollet
Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor
från anslagsdagen.
Underskrift
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Martin Fransson
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Häjsberget/Södra Länsmansberget i Värmland ................................................ 53

§ 263 Dnr 2019-00418

Ansökan om lån till projektet Växjö Allmänna kultur och
idrottspark .................................................................................................................... 55

§ 264 Dnr 2019-00467

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten överlämnats till
nämnd - september 2019 ......................................................................................... 58

§ 265 Dnr 2019-00466

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
som har kommit in före den 1 september 2019................................................... 59

§ 266 Dnr 2018-00581

Anmälan av gruppledare ......................................................................................... 60

§ 267 Dnr 2019-00498

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Kerstin Kindstrand (MP) ............................................................................................. 61

§ 268 Dnr 2019-00310

Val av ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden efter
Kenth Rosell (SD)......................................................................................................... 62

§ 269 Dnr 2019-00437

Val av ny ersättare Wexnet och ersättare i Sankt Sigfrid
Kommunikation AB efter Jona Kindstrand (MP) ................................................ 63

§ 270 Dnr 2019-00454

Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Carola
Bengtsson (V)............................................................................................................... 64

§ 271 Dnr 2019-00484

Avsägelse från uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och
välfärd - Agna Beslija (S)......................................................................................... 65

§ 272 Dnr 2019-00522

Avsägelse från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden Linda Rhodén (V) ........................................................................................................ 66

§ 273 Dnr 2019-00545

Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Växjö tingsrätt Ulrika Nordén Schön (V) ............................................................................................ 67

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
8 (78)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-15

§ 274 Dnr 2019-00530

Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Växjö tingsrätt Inger Kratz (L) .............................................................................................................. 68

§ 275 Dnr 2019-00537

Avsägelse från uppdrag som 1:e vice ordförande i
Växjöbostäder AB, Ansgarius 15 i Växjö AB och Vältöjan
Fastigheter A AB - Tobias Adersjö (MP)............................................................... 69

§ 276 Dnr 2019-00533

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Växjö
Energi AB och Växjö Energi Elnät AB - Charlotta Svanberg (S) ................... 70

§ 277 Dnr 2019-00505

Val av lekmannarevisorer i VOB Kronoberg för perioden 20192022 ................................................................................................................................. 71

§ 278 Dnr 2019-00120

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag .............................. 73

§ 279 Dnr 2019-00029

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom
medborgarförslag ....................................................................................................... 75

§ 280 Dnr 2019-00010

Meddelanden ............................................................................................................... 77

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
9 (78)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-15

§ 237

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Emelie Öberg (S) och Maria Garmer (V)
ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera
dagens protokoll.
Justering äger rum måndagen den 21 oktober klockan 13.00 i
kommunhuset.
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§ 238

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande ändring:
• Interpellationssvar från omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin
(M) till Malin Lauber (S) om utfallet av valfrihet inom särskilt
boende utgår då interpellanten inte är närvarande.
Bakgrund
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) frågar om kommunfullmäktige
godkänner dagordningen med följande ändring:
• Interpellationssvar från omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin
(M) till Malin Lauber (S) om utfallet av valfrihet inom särskilt
boende utgår då interpellanten inte är närvarande.
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§ 239

Dnr 330881

Information om Refarm Linné - Gösta Skoglund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Gösta Skoglund från Refarm Linné berättar om organisationen, dess
bakgrund och deras pågående arbete med bland annat Linnés
planetskötare som riktar sig till barn och unga.
Skoglund informerar också om arbetet kring cirkulär
livsmedelsproduktion genom vattenbruk där odling av fiks och
grönsaker sker i slutna vattensystem på både landsbygd och i staden.
Skoglund informerar om visionerna för detta arbete och hur Refarm
Linné arbetar inom ramen för bland annat olika Leader-projekt runt om
i landet.
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§ 240

Dnr 2019-00511

Kommunens revisorers granskning av
utbildningsnämndens ekonomistyrning av
grundskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar rapporten till utbildningsnämnden för
yttrande.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av revisorerna granskat utbildningsnämndens
styrning och uppföljning av grundskolan med fokus på ekonomistyrning.
Revisorerna har vid sitt sammanträde 2019-09-10 godkänt rapporten
och beslutat att överlämna den till kommunfullmäktige för beslut om att
överlämna rapporten för yttrande till utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Örjan Mossberg, ordförande i kommunens revisorer presenterar
tillsammans med Marie Lindblad från PwC granskningsrapporten på
dagens sammanträde.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsnämnden
För kännedom
Kommunens revisorer
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§ 241

Dnr 2019-00004

Delårsrapport för Växjö kommun till och med
augusti 2019 med helårsprognos
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport januari-augusti
2019, Växjö kommun.
2. Kommunfullmäktige förtydligar ansvaret i att hålla gällande
budgetram. Omsorgsnämnden som redovisar en större negativ
budgetavvikelse i helårsprognosen för år 2019, behöver fatta
ytterligare beslut om åtgärder för att vid årsskiftet uppnå en
budget i balans.
Bakgrund
Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport som omfattar en period av minst hälften och högst två
tredjedelar av året. Växjö kommun har valt att upprätta en delårsrapport
per augusti. Delårsrapporten ska omfatta uppföljning av både ekonomi
och verksamhet. Revisorerna ska granska delårsrapporten och lämna ett
särskilt revisorsutlåtande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 321/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport januari-augusti 2019,
Växjö kommun.
2. Kommunfullmäktige förtydligar ansvaret i att hålla gällande
budgetram. Omsorgsnämnden som redovisar en större negativ
budgetavvikelse i helårsprognosen för år 2019, behöver fatta ytterligare
beslut om åtgärder för att vid årsskiftet uppnå en
budget i balans.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 september 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland
annat att Växjö kommun bedöms uppnå god ekonomisk hushållning. De i
budgeten identifierade verksamhetsmålen/indikatorerna för god
ekonomisk hushållning samt de finansiella målen i form av ett
överskottsmål och ett effektivitetsmål är uppfyllda och prognostiseras
att uppnås för verksamhetsåret.
Efter åtta månader redovisar kommunen ett resultat om 43 miljoner
kronor. Budgeterat resultat för helåret 2019 uppgår till 2 miljoner

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
14 (78)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-15

kronor. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till minus 29
miljoner kronor vilket är 31 miljoner kronor sämre än budgeterat
resultat. Jämfört med prognosen i april är det en förbättring av
budgetavvikelsen med 77 miljoner kronor. Det är framförallt
omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt nämnden för arbete- och
välfärd som förbättrat sina prognoser.
Den sammanlagda helårsprognosen för nämnderna visar ett underskott
om 18 miljoner kronor jämfört med budget. Nämnderna prognostiserar
att disponera 13 miljoner kronor av eget kapital. Omsorgsnämnden
prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 28 miljoner kronor.
Enligt gällande riktlinjer för nämndernas uppföljning ska de nämnder
som redovisar en negativ budgetavvikelse i helårsprognosen för år 2019
och inte ämnar eller kan ianspråkta positivt eget kapital, ska fatta beslut
om åtgärder för att vid årsskiftet uppnå en budget i balans.
Budgetbalans är viktigt för att kunna hantera åtagande inför
nästkommande år. Om underskott kvarstår i verksamheten så kommer
kostnadsökningarna finnas kvar även i budget 2020.
Resultatet i kommunkoncernen uppgår efter åtta månader till 143
miljoner kronor. Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till 91
miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. VKAB-koncernen
står för större delen av överskottet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Omsorgsnämnden
För kännedom
Styrelser och nämnder
Ekonomi- och finanschefen
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§ 242

Dnr 2019-00538

Revisorernas granskning och bedömning av
delårsrapport till och med augusti 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av Växjö kommuns
delårsrapport till och med augusti 2019 för att bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om.
Kommunens revisorer har utifrån den genomförda granskningen lämnat
en bedömning av delårsrapporten.
Örjan Mossberg (V), ordförande i kommunens revisorer, presenterar
bedömningen vid dagens sammanträde.
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§ 243

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Maria Garmer (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd,
Oliver Rosengren (M) om hur det går med upphandlingen av
kvinnojourer.
Frågan besvaras av Oliver Rosengren.
Christer Svensson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia
Stynsberg (M) om tekniska nämndens kostnader för förrådet på
Stinavägen och det tecknade avtalet.
Frågan besvaras av Sofia Stynsberg.
Håkan Frizén (V) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) om utbildningsnämndens hyra av paviljonger på skolor och
förskolor i kommunen samt om kommunen kan äga egna paviljonger.
Frågan besvaras av Pernilla Tornéus (M).
Elisabeth Flennemo (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och
välfärd, Oliver Rosengren (M), om förslaget att avveckla
psykoterapiteamet inom arbete och välfärd samt hur han ser på de
möjliga konsekvenserna av förslaget.
Frågan besvaras av Oliver Rosengren.
Ann-Kristin Lindqvist (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och
välfärd, Oliver Rosengren (M), om distansundervisning på Vuxnas
lärande.
Svar lämnas av Oliver Rosengren (M).
Ola Löfqvist (S) frågar Christer Svensson (SD) om förslaget i
Sverigedemokraternas budget på riksnivå att förändra inflytandet över
arbetsmiljön.
Svar lämnas inte vid dagens möte.
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Lisa Larsson (S) frågar ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Jon
Malmqvist (KD) om det kommer ordnas några avgiftsfria
höstlovsaktiviteter.
Frågan besvaras av Jon Malmqvist.
Björn Kleinhenz (V) frågar utbildningsnämndens ordförande, Pernilla
Torneus (M), om hur hon ser på att en ökad andel elever inte har
behörighet till gymnasieskolan och vilka åtgärder som kan vidtas.
Pernilla Tornéus svarar.
Elisabeth Flennemo (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och
välfärd, Oliver Rosengren (M), om placerade barns skolgång och om en
modell för att förbättra situationen för dessa barn.
Oliver Rosengren svarar.
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§ 244

Dnr 2019-00082

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden medge om
interpellationer som har inkommit får ställas.
Följande interpellationer har inkommit sedan det senaste
sammanträdet:
2019-10-07 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) från Martin Edberg (S) om arbetet med
suicidprevention
2019-10-04 Interpellation till nämnden för arbete och välfärds
ordförande Oliver Rosengren (M) från Elisabet Flennemo (V)
om förslaget på avveckling av psykoterapiteamet
2019-10-04 Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) från Björn Kleinhenz (V) om utbildningsklyftor
i Växjö kommun
2019-10-01 Interpellation till ordförande i Växjö kommunföretag AB
Catharina Winberg (M) från Carin Högstedt (V om
tillgänglighetsinventeringen av de kommunala
bostadsbolagens lägenheter)
2019-09-29 Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf
Hedin (M) från Malin Lauber (S) om utfallet av valfrihet
inom särskilt boende
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§ 245

Dnr 2019-00531

Interpellationssvar från omsorgsnämndens
ordförande, Ulf Hedin (M), till Malin Lauber (S) om
utfallet av valfrihet inom särskilt boende
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
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§ 246

Dnr 2019-00535

Interpellationssvar från ordförande i Växjö
kommunföretag AB, Catharina Winberg (M) till
Carin Högstedt (V) om tillgänglighetsinventeringen
av de kommunala bostadsbolagens lägenheter
Kommunfullmäktige har i § 244/2019 medgett en interpellation från
Carin Högstedt (V) till ordförande i Växjö kommunföretag AB, Catharina
Winberg (M) om tillgänglighetsinventeringen av de kommunala
bostadsbolagens lägenheter.
Interpellationen besvaras av Catharina Winberg.
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§ 247

Dnr 2019-00282

Motion om HBTQ-certifiering av biblioteken i Växjö
kommun - Maria Garmer (V) och Björn Kleinhenz (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att alla verksamheter
tjänar på att bli mer inkluderande. Att genomföra en HBTQ-certifiering
är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö
som bemötande, och ligger i linje med Växjö kommunkoncerns
värdegrund. Att genomgå en HBTQ-certifiering kräver dock ett stort
engagemang under en längre tid, och även personella och ekonomiska
resurser. Just nu är det inte aktuellt att HBTQ-certifiera biblioteken i
Växjö kommun, men biblioteken arbetar aktivt med HBTQ-frågor och
bemötande på flera andra vis.
Bakgrund
Maria Garmer (V) och Björn Kleinhenz (V) har den 7 maj 2019 kommit in
med en motion om att HBTQ-certifiera biblioteken i Växjö kommun.
Motionärerna menar att det är viktigt att det på Växjö kommuns
folkbibliotek finns kunskap om hur man bemöter människor av alla slag.
Genom att personalen utbildas kan kunskapen höjas och våra bibliotek
blir då ännu bättre. Motionärerna föreslår att certifieringen görs med
hjälp av RFSL.
Motionen har remitterats till kommunchefen för samråd med kulturoch fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 302/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att alla verksamheter tjänar på att bli mer
inkluderande. Att genomföra en HBTQ-certifiering är ett strukturerat
och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande,
och ligger i linje med Växjö kommunkoncerns värdegrund. Att genomgå
en HBTQ-certifiering kräver dock ett stort engagemang under en längre
tid, och även personella och ekonomiska resurser. Just nu är det inte
aktuellt att HBTQ-certifiera biblioteken i Växjö kommun, men
biblioteken arbetar aktivt med HBTQ-frågor och bemötande på flera
andra vis.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 8 augusti 2019, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat även om en HBTQcertifiering
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ligger i linje med både Växjö kommuns kommande hållbarhetsprogram
och med Växjö kommunkoncerns värdegrund, så kräver det ett stort
verksamhetsengagemang under en längre tid och även personella och
ekonomiska resurser. Därför är det mest rimligt att den enskilda
verksamheten själv bedömer om en certifiering är aktuell eller inte.
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det
just nu inte är aktuellt att HBTQ-certifiera biblioteken i Växjö kommun,
men att man arbetar aktivt med HBTQ-frågor och bemötande på flera
andra vis.
Yrkanden
Jon Malmqvist (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionsställarna
Kultur- och fritidsnämnden
Hållbarhetschefen
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§ 248

Dnr 2019-00450

Motion om att vegetarisk mat ska vara norm för
politiker och tjänstepersoner - Maria Garmer (V),
Björn Kleinhenz (V), Johnny Werlöv (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med följande motivering:
Vegetarisk norm är fel väg att gå. Miljöarbetet förtjänar åtgärder som är
hållbara i den stora helheten, annars missar vi andra viktiga miljömål vad
gäller öppna landskap. För att stärka den biologiska mångfalden krävs
fler betande djur, inte minst gällande naturbeten.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Miljöpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Maria Garmer (V), Björn Kleinhenz (V) och Johnny Werlöv (V) har i en
motion daterad 21 augusti 2019 föreslagit att vegetarisk mat ska vara
norm för politiker och tjänstepersoner när det serveras mat på
kommunens bekostnad. Det ska dock vara möjligt att välja kött eller fisk
som alternativ.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 327/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen med följande motivering:
Vegetarisk norm är fel väg att gå. Miljöarbetet förtjänar åtgärder som är
hållbara i den stora helheten, annars missar vi andra viktiga miljömål vad
gäller öppna landskap. För att stärka den biologiska mångfalden krävs
fler betande djur, inte minst gällande naturbeten.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Magnus P Wåhlin (MP), Tony
Lundstedt (S), Elisabet Flennemo (V), Johnny Werlöv (V), Julia Berg (S),
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Tajma Sisic (S) och Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Eva Johansson (C) med instämmande av Andreas Håkansson (C), Andreas
Olsson (C), Anna Tenje (M), Alexander Harréns (SD), Hannes Jónsson
(SD) och Ida Eriksson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Maria Garmers yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 34
röster mot 27 röster för Maria Garmers yrkande. Se omröstningsbilaga 1.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionsställarna
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Omröstningsbilaga 1
§ 248 Motion om att vegetarisk mat ska vara norm för politiker och
tjänstepersoner - Maria Garmer (V), Björn Kleinhenz (V), Johnny
Werlöv (V)
Resultat
Ja
Nej
Totalt

34
27
61

Individuella resultat
Namn
Mikael Virdelo (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Oliver Rosengren (M)
Tajma Sisic (S)
Tomas Thornell (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Patrik Åkesson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Caroline Persson (L)
Pia Philipsson (M)
Sigvard Jakopson (M)
Anna Gustbée (M)
Andreas Lindström (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
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Röst
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Namn
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Carin Högstedt (V)
Maria Garmer (V)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Julia Berg (S)
Per Nilimaa (SD)
Björn Kleinhenz (V)
Elisabet Flennemo (V)
Johnny Werlöv (V)
Arijeta Reci (S)
Yusuf Isik (S)
Henrietta Serrate (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Lisa Larsson (S)
Hugo Hermansson (S)
Ola Löfqvist (S)
Tony Lundstedt (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Alexander Harréns (SD)
Hannes Jónsson (SD)
Alf Skogmalm (S)
Gullvi Strååt (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Röst
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
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§ 249

Dnr 2019-00481

Motion om att förse torghandlarna med
papperspåsar för en mer klimatsmart torghandel Maria Garmer (V) och Johnny Werlöv (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att ge kommunstyrelsen
(hållbarhetsutskottets presidium) i uppdrag att föra dialog med
torghandlarna. När dialogen är genomförd ska uppdraget
återrapporteras till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp yrkar i en motion inkommen i
september 2019 att Växjö kommun gör en överenskommelse med
torghandlarna på Stortorget och förser dem med påsar och kassar av
papper eller annat komposterbart material (europeiska standarden EN
13432), samt att Växjö kommun uppmanar även övriga handlare i
kommunen att övergå till komposterbara påsar där så är möjligt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 328/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att ge kommunstyrelsen (hållbarhetsutskottets
presidium) i uppdrag att föra dialog med torghandlarna. När dialogen är
genomförd ska uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Johnny Werlöv (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Motionsställarna
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§ 250

Dnr 2019-00235

Motion om att genomföra cirkulära upphandlingar Carin Högstedt (V) och Maria Garmer (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till arbetet med
insatsprogram för hållbar upphandling. Förslagen i motionen ligger helt i
linje med skrivningarna i förslaget till hållbarhetsprogram 2030, där
frågan om cirkulär upphandling tydligt adresseras.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Den 9 april 2019 inkom Carin Högstedt (V) och Maria Garmer (V) med en
motion om att Växjö kommun bör tillämpa cirkulära upphandlingar för
att på så sätt närma sig en mer cirkulär ekonomi.
Cirkulär upphandling innebär bland annat att krav kan ställas på att en
produkt ska bestå av återvunnet material, men kan också innebära nya
innovativa lösningar för delningsekonomi. Cirkulär upphandling är
därmed en viktig aspekt av hållbar upphandling, inte minst när det gäller
att begränsa resursutnyttjande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 329/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med hänvisning till arbetet med insatsprogram för
hållbar upphandling. Förslagen i motionen ligger helt i linje med
skrivningarna i förslaget till hållbarhetsprogram 2030, där frågan om
cirkulär upphandling tydligt adresseras.
Kommunchefen har i en skrivelse den 11 september 2019 yttrat sig över
motionen. Av skrivelsen framgår att Växjö kommun upphandlar varor
och tjänster för drygt en miljard kronor per år. Tar man med de
kommunala bolagen i beräkningen så handlar det om ytterligare drygt
två miljarder kronor. Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandling kan
koncernen bidra till att driva på marknaden i en hållbar riktning. Under
många år har Växjö kommunkoncern i flera upphandlingar ställt såväl
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miljömässiga som sociala krav. Dessa har ofta också skärpts i samband
med att nya upphandlingar ska göras inom respektive område.
Växjö kommun har i vissa upphandlingar redan ställt krav på återvunnet
material, men det finns potential till utveckling. Ett exempel på en sådan
upphandling avser reflexvästar. Under 2018 påbörjades ett
koncernövergripande arbete med att ta fram ett insatsprogram för
hållbar upphandling. Detta arbete inkluderar framtagande av
uppförandekod samt att fördjupa hållbarhetskrav i ett antal
upphandlingar under 2019, bland annat datorutrustning, livsmedel och
slöjdmaterial.
Hela syftet med insatsprogrammet är att hitta sätt för koncernen att
hela tiden höja ribban när det gäller hållbarhetskraven. Vilka
hållbarhetskrav som ställs eller kan ställas beror helt på vad det är som
ska upphandlas. Cirkulär upphandling är en viktig del i det fortsatta
utvecklingsarbetet, och kommer med stor sannolikhet att vara en
naturlig del i de upphandlingar där detta är lämpligt och möjligt.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Tajma Sisic (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Magnus P Wåhlin (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag
Nej för att rösta på Carin Högstedts yrkande
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
röster mot 24 röster för Carin Högstedts yrkande. Se omröstningsbilaga
2.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Motionsställarna
Hållbarhetschefen
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Omröstningsbilaga 2
§ 250 Motion om att genomföra cirkulära upphandlingar - Carin
Högstedt (V) och Maria Garmer (V)
Resultat
Ja
Nej
Totalt

37
24
61

Individuella resultat
Namn
Mikael Virdelo (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Kenneth Quick (M)
Eva Johansson (C)
Oliver Rosengren (M)
Tajma Sisic (S)
Tomas Thornell (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Andreas Ekman (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Patrik Åkesson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Caroline Persson (L)
Pia Philipsson (M)
Sigvard Jakopson (M)
Anna Gustbée (M)
Andreas Lindström (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
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Röst
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Namn
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Carin Högstedt (V)
Maria Garmer (V)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Julia Berg (S)
Per Nilimaa (SD)
Björn Kleinhenz (V)
Elisabet Flennemo (V)
Johnny Werlöv (V)
Patricia Aguilera (S)
Yusuf Isik (S)
Anders Lindoff (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Lisa Larsson (S)
Hugo Hermansson (S)
Ola Löfqvist (S)
Tony Lundstedt (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Romeo Pettersson (SD)
Hannes Jónsson (SD)
Michael Sjöö (S)
Gullvi Strååt (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Röst
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
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§ 251

Dnr 2019-00396

Medborgarförslag rörande lokalisering av Växjö
kommuns simhall
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ett beslut
rörande framtida lokalisering av Växjö simhall kommer komma inom en
snar framtid.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit rörande framtida lokalisering av
Växjö simhall. Förslagsställaren vill att simhallen även fortsättningsvis
kommer vara belägen vid Växjösjön.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren yttrar sig under kommunfullmäktiges behandling av
ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 298/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att ett beslut rörande framtida
lokalisering av Växjö simhall kommer komma inom en snar framtid.
Yrkanden
Johnny Werlöv (V) och Rose-Marie Holmqvist (S): Kommunfullmäktige
bifaller medborgarförslaget.
Anna Tenje (M) med instämmande av Hannes Jónsson (SD) och Eva
Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
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Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Johnny Werlövs yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
röster mot 24 röster för Johnny Werlövs yrkande. Se omröstningsbilaga
3.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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Omröstningsbilaga 3
§ 251 Medborgarförslag rörande lokalisering av Växjö kommuns
simhall
Resultat
Ja
Nej
Totalt

37
24
61

Individuella resultat
Namn
Mikael Virdelo (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Oliver Rosengren (M)
Tajma Sisic (S)
Tomas Thornell (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Patrik Åkesson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Caroline Persson (L)
Pia Philipsson (M)
Sigvard Jakopson (M)
Anna Gustbée (M)
Andreas Lindström (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
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Röst
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Namn
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Carin Högstedt (V)
Maria Garmer (V)
Rose-Marie Holmqvist (S)
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§ 252

Dnr 2019-00189

Medborgarförslag om att förbereda och utveckla
lokalsamhället hållbart genom att påbörja
självförsörjande och självhushållande initiativ
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det innehåller
viktiga frågor som Växjö kommun redan idag arbetar med i bland annat
framtagandet av hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 och
framtagandet av en handlingsplan för odling.
Bakgrund
Ett medborgarförslag om hur vi kan öka vår självförsörjning och
förbereda oss för kriser har kommit in från en kommuninvånare.
Förslaget innehåller några olika områden som sammanfattas nedan:
Möjligheten att producera mer mat bland annat genom att använda
kommunala ytor till att till exempel odla basgrödor som potatis istället
för gräsmattor. Hon föreslår också att det planteras fler bärbuskar och
fruktträd. Ekobacken lyfts som ett gott exempel och ett koncept som
hon vill se på fler platser. För att öka självförsörjningen föreslås även att
uppmuntra villaägare att lära sig mer om odling och hur man kan
använda sin trädgård för att odla mer vilket ger både ätbart och gynnar
den biologiska mångfalden. Hon lyfter även vikten av att odla på
skolgårdar då det ger värdefull kunskap och framtida redskap.
I förslaget föreslås även att förbereda för olika krissituationer. Till
exempel skapa gemensamhetsrum i bostadsområden som inte är
beroende av el, där man vid kris kan laga mat och värma sig. Hon lyfter
vikten av att skapa utrymmen som är mindre sårbara vid krissituationer.
Hur klarar vi vatten, värme, mat och kommunikation vid en
krissituation?
Vidare föreslås kunskapshöjning om krishantering och även att
långsiktigt utveckla våra möjligheter att hushålla. Att skapa en bank av
olika kunskaper som medborgare har. Det finns mycket kunskap att ta
tillvara. För detta behövs också mötesplatser där kunskapsutbyte kan
ske. Delaktighet ger hopp och inspiration. Likaså lyfts också behovet att
sprida det hållbarhetsarbete som kommunen arbetar med.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 299/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det innehåller viktiga frågor som
Växjö kommun redan idag arbetar med i bland annat framtagandet av
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hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 och framtagandet av en
handlingsplan för odling.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 26 juni 2019, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att medborgarförslaget innehåller delar
av de utmaningar och lösningar Växjö kommun har identifierat och
kommer att arbeta med i hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030.
När det gäller odling arbetar Växjö kommun redan med flera
odlingsinitiativ i mindre till större skala och till olika målgrupper, för att
skapa intresse, kunskap och mötesplatser kring odling. Dessa insatser
skapar viktiga förutsättningar för möjlighet till ökad självförsörjning,
bland annat genom kunskap som tas tillvara och ökat intresse för
närproducerad mat vilket skapar en efterfrågan. Många av kommunens
ytor är allmän platsmark och då är inte grönsaksodling lämpligt.
Däremot har vi andra initiativ som syftar till att stärka den lokala
självförsörjningen, bland annat på en testbädd för nya odlingsföretagare,
eller att vi inte bebygger alla odlingsbar mark. I samband med
Hållbarhetsprogrammet ser vi nu också över på vilket sätt olika slags
odlingar kan bidra till lösningar på flera av kommunens utmaningar
genom att ta fram Handlingsplan för odling, för att ta tillvara på det vi
kan och utveckla på bästa sätt då odling har många positiva effekter.
Växjö kommun arbetar aktivt med säkerhet och beredskapsfrågor för att
förbereda oss för kriser och i värsta fall krig. Detta sker på olika sätt, allt
från att kommunens samhällsviktiga verksamheter blir mer resilienta till
att kommunen tillsammans med andra aktörer försöker sprida vikten av
god hemberedskap till våra invånare. Under beredskapsveckan
anordnades flera föreläsningar, seminarium och information för att just
skapa medvetenhet och kunskap om vad man själv kan göra. För att
samhället ska blir mer resilient utifrån livsmedelsproduktion krävs
storskalig produktion lokalt. Egen självförsörjning av livsmedel kan ha
många positiva effekter och skapar buffert vid kriser men det är inget
övergripande bra alternativ för att stärka samhällets krisberedskap, det
kräver produktion i större skala. Frågor om ett resilient samhälle är
viktiga och är något som Växjö kommun kommer att fortsätta utveckla i
kommunen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Hållbarhetschefen
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§ 253

Dnr 2019-00341

Medborgarförslag om biologisk mångfald och
livsmedelsförsörjning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att kommunen
redan idag arbetar med alla föreslagna åtgärder genom arbetet med
hållbarhetsprogrammet, EU-projekt om ekosystemtjänster och biologisk
mångfald, handlingsplan för odling och genom arbetet med att återställa
dikade myrmarker.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har kommit in från en kommuninvånare, som
handlar om att gynna den biologiska mångfalden och stärka
livsmedelsproduktionen i kommunen. Förslagsställaren lyfter positivt de
initiativ som redan görs, såsom Ekobacken och försök med
ängsblommor, men menar att vi med de larmrapporter om den
biologiska mångfalden som kommer nu behöver växla upp det och göra
mer. Förslagsställaren lämnar ett antal förslag på åtgärder:
• Att fler gräsytor omvandlas till ängar, helt eller delvis.
• Att fler parker har ätbara bär- och fruktträd och att
sommarblomster sköts ekologiskt så att de går att äta efteråt.
• Att utdikning av våtmarker upphör och att mark som torrlagts
återställs till våtmark.
• Att samtliga delar av kommunens verksamhet engageras i arbetet
för biologisk mångfald.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 300/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att kommunen redan idag arbetar
med alla föreslagna åtgärder genom arbetet med
hållbarhetsprogrammet, EU-projekt om ekosystemtjänster och biologisk
mångfald, handlingsplan för odling och genom arbetet med att återställa
dikade myrmarker.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 12 juni 2019, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att förlusten av biologisk mångfald är en
av vår tids största utmaningar och det är något som vi arbetar med på
olika sätt i Växjö kommun. Under 2019 görs insatser där totalt 9 hektar
klippt gräsmatta fördelat på 20 platser ska bli till äng istället. Kommunen
försöker även sprida information om vad man kan göra själv i till
exempel sin trädgård. Genom informationsspridning i olika kanaler och
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på biologiska mångfaldens dag informerar vi bland annat om enkla tips
för att gynna den biologiska mångfalden både lokalt och globalt.
I parkerna förekommer ätliga växter dels perenna och ibland, såsom
förra sommaren, även i sommarplanteringarna. Kommunens odlingar
sköts redan med ekologiska principer. Planteringarna i parkerna är
tänkta att vara vackra miljöer för alla att visats i och även inspirera till
odling och ätbara bär och andra växter. De är tänkta att vara
inspirerande, vackra och tjäna ett pedagogiskt syfte och inspirera till
grönsaksodling. Grönsakerna som odlats i offentliga parker är av flera
skäl inte alltid lämpad att äta om de till exempel vuxit nära trafikerade
vägar. Vi tar till oss tipset för att se över hur skörden kan användas på
lämpligt sätt när det blir aktuellt igen.
Växjö kommun arbetar med att återställa dikade myrmarker. 2018
beviljades en ansökan där 33 hektar dikad myrmark ska få återställd
hydrologi genom dämmen längs över 5 kilometer diken i områden som
rinner mot Helgasjön genom framförallt Fylleryd, Hovshaga och Evedal.
Åtgärderna planeras att genomföras under hösten 2019.
Genom hållbarhetsprogrammet kommer arbetet med biologisk mångfald
integreras i hela organisationen. Under 2019–2020 kommer vi även delta
i ett EU-projekt om hur vi i Växjö kommun kan förbättra arbetet för
ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Hållbarhetsavdelningen tar
under 2019 också fram en handlingsplan för odling för att stärka
odlingens betydelse för bland annat ökad biologisk mångfald. Med dessa
insatser är tanken att vi i Växjö kommun ska förbättra vårt arbete och
vända trenden av förlusten av biologisk mångfald där vi har rådighet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Hållbarhetschefen
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§ 254

Dnr 2019-00451

Medborgarförslag om uppdatering av simhallens
program och möjliga parallelluppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ett beslut
rörande det fortsatta arbetet med Växjö simhall kommer komma inom
en snar framtid.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i augusti 2019 skriver förslagsställarna
att ”för att komma vidare i den pågående utredningen borde man nu
komma överens om den framtida simhallens programinnehåll”.
Förslagsställarna vill att programmet ska uppdateras och att det ska
bjudas in till parallelluppdrag. Bland annat föreslås att tre arkitektkontor
ska bjudas in för att komma med idéer på om- och tillbyggnad, samt hur
marken runt simhallen ska användas, och att detaljplanen ska justeras
utifrån det bästa förslaget.
Beslutsunderlag
Förslagsställarna yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges
behandling av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 301/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att ett beslut rörande det fortsatta
arbetet med Växjö simhall kommer komma inom en snar framtid.
Yrkanden
Anna Tenje (M) med instämmande av Julia Berg (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställarna
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§ 255

Dnr 2019-00247

Medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet, minskat
buller och försköning av vägsträcka mellan
Fagrabäcksrondellen och rondellen vid SOS alarm
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande:
I den nyligen antagna cykelvägplanen ska sträckan längs med
Fagrabäcksvägen upprustas från cykelfält till cykelbana för ökad
trafiksäkerhet. Detta sker då budget medger samt anpassas till
ombyggnationen av Fagrabäcksrondellen.
När det gäller bullerfrågan hänvisar vi till åtgärdsprogrammet för
trafikbuller på kommunens hemsida.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att öka trafiksäkerheten, minska
buller och försköna Fagrabäcksvägen mellan Fagrabäcksrondellen och
Östraborondellen. Förslaget har undertecknats av 20 personer boende
vid Fagrabäcksvägen eller dess närhet. Förslaget innehåller ett önskemål
om att bygga en dubbelriktad cykelväg på norra sidan av gatan samt
trädplantering mellan cykelvägen och gatan som också illustreras med
bilder. Denna åtgärd väntas ge lägre hastigheter på fordonstrafiken och
dessutom önskar de ”tyst asfalt” för att ytterligare minska trafikbullret.
Förslaget påtalar att cyklister, stor andel skolelever till både
Katedralskolan och Fagrabäckskolan, ofta väljer att använda trottoaren
istället för cykelfälten då fordonstrafiken är frekvent på gatan. Att
cyklister väljer att cykla på trottoaren ger då bekymmer för fotgängare.
Enligt trafikmätningar från 2017 utanför Katedralskolan var det 6687
stycken passerande fordon. Medelhastighet uppgick till 35 km/h och
skyltad hastighet är 40 km/h.
Enligt bullerkartläggningen från 2019 har husägare t ex Fagrabäcksvägen
15 en uppmät nivå på 60 dBA ekvivalent vid fasad. Riktvärde för
trafikbuller vid fasad är 55 dBA ekvivalent.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 331/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med följande:
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I den nyligen antagna cykelvägplanen ska sträckan längs med
Fagrabäcksvägen upprustas från cykelfält till cykelbana för ökad
trafiksäkerhet. Detta sker då budget medger samt anpassas till
ombyggnationen av Fagrabäcksrondellen. När det gäller bullerfrågan
hänvisar vi till åtgärdsprogrammet för trafikbuller på kommunens
hemsida.
Tekniska nämnden har i § 133/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
avger följande yttrande som svar på medborgarförslaget:
I den nyligen antagna cykelvägplanen ska sträckan längs med
Fagrabäcksvägen upprustas från cykelfält till cykelbana för ökad
trafiksäkerhet. Detta sker då budget medger samt anpassas till
ombyggnationen av Fagrabäcksrondellen.
När det gäller bullerfrågan hänvisar vi till åtgärdsprogrammet för
trafikbuller på kommunens hemsida.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställarna
Tekniska nämnden
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§ 256

Dnr 2019-00307

Medborgarförslag om minskad vattenförbrukning
genom volymberoende taxa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att idén med
volymberoende taxa kan tyckas god, men en volymberoende taxa såsom
förslagsställaren föreslår bedöms ej motiverad, är administrativ krånglig
och kan bedömas vara orättvis och i konflikt med lagen om allmänna
vattentjänster.
Bakgrund
Följande medborgarförslag har inkommit den 13 maj 2019 med önskemål
om att förslaget beslutas av ansvarig nämnd:
I syfte att skapa ekonomiska incitament för att minska
vattenförbrukningen, främst på sommaren, föreslås att den del av
abonnentens månadsförbrukning som överstiger en bestämd volym,
t.ex. 10 kbm, har en väsentligt högre taxa. Detta borde göra att t.ex.
bevattning och fyllning av pooler minskar, samtidigt som abonnenter
med låg förbrukning inte drabbas.
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet då frågan gäller VA-taxa.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 332/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att idén med volymberoende taxa kan
tyckas god, men en volymberoende taxa såsom förslagsställaren föreslår
bedöms ej motiverad, är administrativ krånglig och kan bedömas vara
orättvis och i konflikt med lagen om allmänna vattentjänster.
Tekniska nämnden har i § 132/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att idén med volymberoende taxa kan
tyckas god, men en volymberoende taxa såsom förslagsställaren föreslår
bedöms ej motiverad, är administrativ krånglig och kan bedömas vara
orättvis och i konflikt med lagen om allmänna vattentjänster.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 257

Dnr 2019-00477

Medborgarförslag om förbud av motorgräsklippning
vissa tider
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
En medborgare har i ett medborgarförslag föreslagit att ett förbud ska
införas mot att klippa gräset med motorgräsklippare under helger, från
och med lördag kl. 16:00 till och med 24:00 på söndagen. Detta bland
annat för att förbättra luften.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 333/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 258

Dnr 2019-00340

Medborgarförslag om ett klimatsmart Växjö 2030
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att förslagen
hanteras i hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 och i projektet
Klimatneutralt Växjö 2030.
Bakgrund
Den 24 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om ett klimatsmart Växjö
2030. Förslaget betonar vikten av snabb handling för att minska
utsläppen av växthusgaser i Växjö. Förslagsställaren menar att detta
huvudsakligen innebär att utsläppen av växthusgaser år 2030 ska vara
netto noll eller mindre, med huvudsakligt fokus på ett fossilfritt
transportsystem, samt att alla invånare minskar sitt ekologiska
fotavtryck till lika med eller mindre än det globalt rättvisa
miljöutrymmet.
Vidare innehåller medborgarförslaget ett antal åtgärder som kan bidra
till detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 334/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att förslagen hanteras i
hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 och i projektet
Klimatneutralt Växjö 2030.
Kommunchefen har i en skrivelse den 6 september 2019 yttrat sig över
medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår att Växjö kommun i
september 2019 startat upp ett projekt, Klimatneutralt Växjö 2030, som
delfinansieras av Energimyndigheten. Inom ramen för projektet ska
Växjö kommun tillsammans med andra aktörer hitta lösningar och
arbetssätt som ökar chanserna att nå en kraftig minskning av utsläpp av
växthusgaser till 2030. Flera av de åtgärder som förslagsställaren
föreslår i medborgarförslaget är naturliga delar av det projektet och det
arbete som måste fortsätta parallellt och efteråt.
Växjö kommun beslutar under hösten också om ett lokalt
hållbarhetsprogram, där de 17 globala hållbarhetsmålen omsätts på lokal
nivå. Medborgarförslaget ligger i linje med det lokala
hållbarhetsprogrammet.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Hållbarhetschefen
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§ 259

Dnr 2016-00862

Antagande av Hållbarhetsprogrammet Hållbara
Växjö 2030
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar hållbarhetsprogrammet Hållbara
Växjö 2030.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
säkerställa att implementering och uppföljning av
hållbarhetsprogrammet sker enligt befintlig ledningsprocess och
styrmodell.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav år 2016 kommunchefen i uppdrag att ta fram en
lokal agenda 2030. Enligt beslutet kan en lokal Agenda 2030 motsvaras
av ett hållbarhetsprogram för Växjö innehållande alla dimensioner av
hållbar utveckling i enlighet med FN:s 17 globala hållbarhetsmål.
Projektplanen för Hållbara Växjö 2030 slår fast att;
”Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 ska leda till att hela
kommunkoncernen får en gemensam bild av vilket Växjö vi vill ha. Den
gemensamma horisonten kommer ligga till grund för strategiska beslut
inom ramen för programmet som tas av politik och verksamheter
inom kommunkoncernen. Programmet kommer ge förutsättningar för
samarbeten i kommunen, regionen, nationellt och internationellt.
Tydligheten i vart kommunen vill nå kan inspirera och ge underlag för
andra aktörer inom kommunen och i världen att arbeta i samma
riktning.”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 308/2019 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö
2030.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa
att implementering och uppföljning av hållbarhetsprogrammet sker
enligt befintlig ledningsprocess och styrmodell.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 18 september 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår följande:
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Kommuner har kommit olika långt i arbetet med att bedriva ett
systematiskt arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling. Växjö
kommun har under flera decennier arbetat för hållbar utveckling, där
framförallt miljö- och klimatområdet fått stor uppmärksamhet lokalt,
nationellt och globalt.
Vid implementering av globala mål är det viktigt att utgå från den lokala
kontexten och utveckla ett tillvägagångssätt som vägleder alla som
bidrar i det lokala arbetet så att man arbetar åt samma håll. För Växjö
kommun är det därför ett naturligt nästa steg att integrera agenda 2030
på lokal nivå och stärka det befintliga arbetet för hållbar utveckling med
Hållbara Växjö 2030.
Hållbarhetsprogrammet blir ett övergripande styrande dokument som
tydliggör den gemensamma och långsiktiga politiska riktningen, täcker
in alla dimensioner av hållbarhet, riktar sig till alla verksamheter och
bjuder in andra aktörer att vara med och bidra för en hållbar utveckling
Nulägesbeskrivningen som genomfördes utifrån de globala målen i en
lokal kontext resulterade i nio identifierade utmaningar, tio medskick till
genomförandet och elva riktningsord från intressentdialogerna om
framtida Växjö. De nio utmaningarna är övergripande, lika viktiga och
riktar sig till alla förvaltningar och bolag inom Växjö kommunkoncern
men också till övriga aktörer och invånare i samhället. I utmaningarna
beskrivs vad utmaningen innebär och vilka konsekvenser det medför om
utmaningen inte hanteras. Kopplat till varje utmaning finns också ett
antal utifrån befintlig kunskap identifierade åtgärder som behöver
genomföras för att möta utmaningen. Alla utmaningar är breda och
generella i sin formulering för att alla ska kunna förstå och känna att de
kan bidra för att möta dem, vilket är en viktig och central del för att
värna odelbarheten och för att skapa en gemensam bild av vad som
behöver genomföras lokalt utifrån Agenda 2030.
Utifrån nuläget och de identifierade utmaningarna togs fem målbilder
fram. Varje målbild täcker var och en för sig in fler än en utmaning, har
relevans för alla så att fler kan bidra och förutsätter samverkan.
Målbilderna är starkt kopplade till de tre principer för genomförande
som tagits fram och som genomsyrar hela hållbarhetsprogrammet och
arbetet för hållbar utveckling:
1. omställningen till ett hållbart samhälle implementeras, utvecklas och
följs upp på bästa möjliga sätt genom att vara en integrerad del i
befintlig ledningsprocess och styrmodell
2. alla arbetar med och för samtliga målbilder och utmaningar på olika
sätt
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3. Hållbara Växjö 2030 är ett gemensamt ansvar för alla som bor, lever
och verkar i Växjö kommun.
Slutligen framgår, av kommunchefens skrivelse, att uppföljning sker
enligt ordinarie ledningsprocess och styrmodell. Indikatorer/nyckeltal
(befintliga och vid behov utökade) ska hållbarhetssäkra uppföljningen av
budgeten både på kort och lång sikt och tala om huruvida utvecklingen
går i riktning mot målbilderna. Fördjupade trendanalyser av arbetet
gentemot målbilderna genomförs var fjärde år 2022, 2026 samt 2030.
Omställningen kommer kräva både beteendeförändringar i form av nya
förhållningssätt, arbetssätt, metoder och innovativ teknisk utveckling
för att vända trender.
Ansvarig för trendanalys, tolkning och förändring i riktning och
målbilder i programmet är kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.
Yrkanden
Magnus P Wåhlin (MP) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S),
Sofia Stynsberg (M), Gunnar Nordmark (L), Andreas Olsson (C), Maria
Garmer (V), Gunnel Jansson (MP), Jon Malmqvist (KD) och Christer
Svensson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Övriga nämnder och styrelser
För kännedom
Hållbarhetschefen
Författningssamlingen
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§ 260

Dnr 2019-00435

Antagande av Styrdokument för krisberedskap
2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar, med utgångspunkt i risk- och
sårbarhetsanalys 2019, Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar
2019-2022.
Bakgrund
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap (mellan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner
och Landsting) ska kommunen ta fram ett styrdokument för arbetet
med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande
mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under
mandatperioden och innehålla:
• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i
kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund.
• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska
områdesansvar.
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden
som kommunen ska ta fram eller uppdatera under
mandatperioden.
Då det civila försvaret i stor utsträckning bygger på kommunens
förmåga att hantera fredstida kriser väljer Växjö kommun att låta
styrdokumentet omfatta även detta område.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 326/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
antar, med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalys 2019,
Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 2019-2022.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 13 augusti 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Dokumentet Styrdokument för
krisberedskap och civilt försvar 2019-2022 har bilagts till ärendet.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Nämnder och styrelser
Säkerhetschefen
Författningssamlingen
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§ 261

Dnr 2019-00479

Beslut om ramjustering i budget för Växjö kommun
2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ramjustering i budget för Växjö
kommun 2020 avseende centralisering av stödfunktioner enligt
kommunchefens skrivelse daterad 5 september 2019.
Bakgrund
I budget 2020 framgår att välfärdens långsiktiga finansiering bland annat
ska tryggas med ökade samordningsvinster av stödjande funktioner.
Genom att samordna de stödjande funktionerna för strategisk
lokalförsörjning, nämndsekreterare, ekonomi, HR, kommunikation och
systemförvaltning främjas både en hög kvalitet i tjänsteleverans och en
god kostnadseffektivitet. Samordningen av dessa funktioner innebär att
budget flyttas från berörda nämnder till kommunstyrelsen och den icke
nämndspecifika effektiviseringen i budget reducerar kommunstyrelsens
nettoram.
Ramjustering av budget gäller i detta läge endast ekonomi, HR och
kommunikation. När det gäller nämndsekreterare sker en
förvaltningsövergripande samordning utan omfördelning av budget.
Beräkning av kostnader för gruppen systemförvaltare pågår och
ramjustering för denna grupp hanteras under hösten 2019.
Den budget som flyttas från nämnd till kommunstyrelse innehåller
beräknade personalkostnader inklusive kringkostnader som IT, telefoni,
utbildning och friskvård. Erforderlig avgränsning har gjorts avseende
exempelvis verksamhetsspecifika personalresurser.
Verksamhetsrelaterade kostnader som exempelvis systemstöd,
konsultinsatser och material ingår inte i föreliggande ramjustering.
Då arbetet med att utveckla ett nytt arbetssätt kommer att pågå under
en längre tid kommer ytterligare ramjustering att bli aktuell.
Beslut avseende förändrad organisation jämte konsekvensanalys
hanteras i eget ärende efter erforderlig facklig samverkan.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 337/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar om ramjustering i budget för Växjö kommun 2020 avseende
centralisering av stödfunktioner enligt kommunchefens skrivelse
daterad 5 september 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 5 september 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Styrelsen och nämnderna
Ekonomi- och finanschefen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
52 (78)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2019-10-15

§ 262

Dnr 2019-00515

Godkännande av Växjö Energi AB:s förvärv av aktier
i ett driftbolag för drift och skötsel av vindkraftverk
på Häjsberget/Södra Länsmansberget i Värmland
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner att Växjö Energi AB får förvärva
aktier i driftbolag för drift och skötsel av vindkraftverk på
Häjsberget/Södra Länsmansberget i Värmland.
2. Kommunfullmäktige överlåter till Växjö Energi AB att utse
styrelseledamot/-ledamöter i aktuellt driftbolag.
Bakgrund
Inför utträdet ur Bixia ProWin AB förhandlade Växjö Energi AB (Veab)
fram option om förvärv av vindkraftverk till självkostnadspris. Veabs
styrelse har nu, i § 18 den 4 september 2019, beslutat att utnyttja
optionen att förvärva ett eller möjligen två vindkraftverk till en kostnad
om cirka 45 miljoner kronor per vindkraftverk. Se bilaga beslut och
underlag. Den första parken har projekterats fram till pågående
slutmontage av vindkraftaggregaten för idrifttagning i första kvartalet
nästa år, 2020. Övriga parker är endast i upphandlingsstadiet på en nu
något överhettad marknad där det köps och byggs mycket.
Investeringsbeslutet avser därför den första parken, Häjsberget och
Södra Länsmansberget i Värmland. Merparten av projektets kostnader
är upparbetade och därför kända. Projektet håller sin förkalkyl med fina
nyckeltal där man får jämförelsevis mycket el för varje investerad krona.
Därtill är utrustningsnivån hög med bästa teknik vald för själva
vindkraftaggregaten. Växjö Kommunföretag AB (VKAB) kommer att
behandla investeringen på sitt styrelsesammanträde den 24 september
2019.
Veab kommer således att äga vindkraftverket, men skötseln och driften
av det och andra delägares vindkraftverk kommer att läggas i ett eget
bolag, det så kallade driftbolaget. Driftbolaget enda uppgift är att
säkerställa att vindkraftverket kan fungera och kommer således att
ombesörja snöskottning och övrigt underhåll samt sälja den el som
vindkraftverken producerar. Det är emellertid Veab som beslutar om
hur försäljningen av el från deras vindkraftverk ska utformas och om
elpriser ska säkras upp på börsen eller motsvarande.
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Av Veabs ägardirektiv följer att förvärv av aktier i bolag ska föregås av
kommunfullmäktiges godkännande. Det ligger inom Veabs verksamhet
att äga och driva vindkraftverk. I dagsläget är det inte klarlagt hur
många delägare som kommer att finnas i driftbolaget men då bolaget
endast har begränsade uppgifter såsom underhåll etcetera finns det
förutsättningar att godkänna ett sådant förvärv. Då bolagets verksamhet
kommer att vara begränsad och ligga nära Veabs produktion i övrigt är
det motiverat att överlåta till Veab att utse ledamöter i bolaget i enlighet
med bolagsordning och andra styrdokument för bolaget.
Lekmannarevisorer ska utses vid ett senare tillfälle när bolaget har
bildats
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 338/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Växjö Energi AB får förvärva aktier
i driftbolag för drift och skötsel av vindkraftverk på Häjsberget/Södra
Länsmansberget i Värmland.
2. Kommunfullmäktige överlåter till Växjö Energi AB att utse
styrelseledamot/-ledamöter i aktuellt driftbolag.
Växjö Energi AB har i § 18 den 4 september 2019 beslutat att:
• använda aktuell option för inköp av ett alternativt två
vindkraftverk i enlighet med redovisat underlag på Häjsberget/
Södra Länsmansberget.
• ge VD och presidium i Växjö Energi AB uppdrag att besluta om
investeringen ska avse ett eller två vindkraftverk.
• förvärva aktier i ett nyupprättat driftbolag som ansvarar för drift
och skötsel av aktuella vindkraftverk.
Växjö Energi AB har i en bilaga, inkommen till kommunstyrelsen den 20
september 2019, redogjort för ärendet.

Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Energi AB
Växjö Kommunföretag AB
Chefsjuristen
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§ 263

Dnr 2019-00418

Ansökan om lån till projektet Växjö Allmänna kultur
och idrottspark
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller låneansökan om 7,0 mkr för
investering i markarbete, maskinutrustning, samt anslutning av
vatten & el för uppförandet av Växjö Allmänna kultur och
idrottspark.
a. Amorteringstid 12 år och marknadsmässig ränta motsvarande
kommunens upplåningskostnad med påslag av borgensavgift.
Som säkerhet för lånet skall aktierna i Växjö Allmänna kultur
och idrottspark AB under bildande pantsättas.
b. Beslutet om lån förutsätter att en långsiktig driftkalkyl i
balans presenteras och verifieras som säkerställer driften av
anläggningen utan tillkommande bidrag från Växjö kommun.
c. Lånet är även villkorat av nödvändiga tillstånd från bland
andra Länsstyrelsen, godkänd momsregistrering, privata
medel för investeringen om sammanlagt ca 2,4 mkr
(sponsring/crowd funding), samt att eget kapital om min 200
tkr tillförs från deltagande idrottsföreningar.
Reservation
Christer Svensson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Bakgrund
Föreningarna Allmänna Skidklubben Växjö, Lammhultscyklisterna och
Växjö OCR önskar bygga en kultur- och idrottspark med inriktning på
tre idrottsaktiviteter i form av längdskidåkning, mountainbike och OCR
(hinderbana), samt en kulturstig. Anläggningen skall etableras och drivas
i ett gemensamt nybildat aktiebolag, Växjö Allmänna kultur och
idrottspark AB under bildande, men verksamheten kommer ske i
delägande idrottsföreningars regi.
Parken är planerad i området Kvälleberg strax väster om Växjö där ett
stadionfält kommer att anläggas som all verksamhet utgår ifrån.
Allmänna Skidklubben Växjö har ett arrendeavtal med markägaren på 15
år som skall överlåtas till det nybildade bolaget. Parken kommer att ägas
gemensamt via ett aktiebolag av Lammhultscyklisterna, Växjö OCR och
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Allmänna Skidklubben Växjö. I dagsläget är inte Växjö OCR en
registrerad förening, men den kommer bildas om parken blir verklighet.
OCR är en sport där utövaren skall ta sig förbi en mängd olika typer av
fysiskt utmanande hinder.
Föreningarna bakom projektet bedriver i dagsläget väldigt liten eller
ingen barn- och ungdomsverksamhet alls, men alla har ambitionen att
bedriva det. Växjö Allmänna Kultur och Idrottspark skulle skapa rätt
förutsättningar för föreningarna att öka sin barn- och
ungdomsverksamhet. Kultur och fritidsförvaltningen ser detta som en
betydelsefull investering ur ett folkhälsoperspektiv då gamla som unga
utifrån sitt intresse och förmåga kan aktivera sig på området och på så
sätt stärka sin hälsa.
Förutom angivna idrotter kommer möjlighet finnas till annan form av
rekreation och då med inslag av kulturupplevelser i form av fornminnen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 354/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller låneansökan om 7,0 mkr för investering i markarbete,
maskinutrustning, samt anslutning av vatten & el för uppförandet av
Växjö Allmänna kultur och idrottspark.
a. Amorteringstid 12 år och marknadsmässig ränta motsvarande
kommunens upplåningskostnad med påslag av borgensavgift.
Som säkerhet för lånet skall aktierna i Växjö Allmänna kultur
och idrottspark AB under bildande pantsättas.
b. Beslutet om lån förutsätter att en långsiktig driftkalkyl i
balans presenteras och verifieras som säkerställer driften av
anläggningen utan tillkommande bidrag från Växjö kommun.
c. Lånet är även villkorat av nödvändiga tillstånd från bland
andra Länsstyrelsen, godkänd momsregistrering, privata
medel för investeringen om sammanlagt ca 2,4 mkr
(sponsring/crowd funding), samt att eget kapital om min 200
tkr tillförs från deltagande idrottsföreningar.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att avslå ansökan om bidrag till
drift om 120 tkr per år.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 20 september 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut.
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Kultur- och fritidsnämnden har i § 80/2019 lämnat följande yttrande:
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till Växjö Allmänna AB:s
ansökan om kommunalt lån och har inget att erinra mot deras planer att
skapa Växjö Allmänna Kultur och Idrottspark.
Yrkanden
Gunnel Jansson (MP) med instämmande av Jon Malmqvist (KD), RoseMarie Holmqvist (S) och Eva Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsordning
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
Allmänna Skidklubben Växjö
Lammhultscyklisterna
Växjö OCR
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 264

Dnr 2019-00467

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten
överlämnats till nämnd - september 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Bakgrund
Enligt Arbetsformer för nämnder och styrelser i Växjö kommun ska
beslut i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten
överlåtits till nämnd eller styrelse, redovisas till kommunfullmäktige i
april och oktober.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 335/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen.
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen, har tagit fram en
sammanställning över de beslut som har fattats i medborgarförslag som
har delegerats till kommunstyrelsen eller nämnd. Redovisningen är
baserad på avslutade ärenden på kommunkansliet sedan den senaste
redovisningen i mars 2019 (redovisningen säger således ingenting om
datum för beslut).
Utöver denna sammanställning får kommunfullmäktige löpande under
året ta del av besluten i sin helhet. De medborgarförslag
kommunfullmäktige själva fattat beslut om återfinns inte i denna
sammanställning.
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§ 265

Dnr 2019-00466

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag som har kommit in före den 1
september 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner
och medborgarförslag.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning av
obesvarade motioner och medborgarförslag presenteras för fullmäktige
två gånger per år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 336/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag.
Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen, bifogar en
förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag som
registrerats före den 1 september 2019. Beräknad behandling i
kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd baseras på i vilken instans
ärendet ligger idag och på när eventuella remissinstanser ska ha
återkommit med sina yttranden till kommunstyrelsen.
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§ 266

Dnr 2018-00581

Anmälan av gruppledare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar anmälan i protokollet.
Anmälan
Magnus P Wåhlin (MP) anmäler Cheryl Jones Fur som ny gruppledare för
Miljöpartiet efter Tobias Adersjö (MP) från och med 16 oktober 2019.
Gruppledarskapet delas med Magnus P Wåhlin.

Beslutet skickas till
För kännedom
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 267

Dnr 2019-00498

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige - Kerstin Kindstrand (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län för ny sammanräkning.
Bakgrund
Kerstin Kindstrand (MP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Kerstin Kindstrand
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 268

Dnr 2019-00310

Val av ny ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden efter Kenth Rosell (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Ulrika Månsson (SD) till ny ersättare i
miljö- och hälsoskyddsnämnden till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Bakgrund
Kenth Rosell (SD) har i en skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ersättare
i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Kommunfullmäktige har sedan tidigare beviljat avsägelsen.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 26/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige utser Ulrika Månsson (SD) till ny ersättare i miljöoch hälsoskyddsnämnden till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Beslutet skickas till
För kännedom
Ulrika Månsson
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 269

Dnr 2019-00437

Val av ny ersättare Wexnet och ersättare i Sankt
Sigfrid Kommunikation AB efter Jona Kindstrand
(MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Isak Folcker (MP) till ersättare i
Wexnet AB och ersättare i Sankt Sigfrid Kommunikation AB till
och med årsstämman 2023.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Jona Kindstrand (MP) har i en skrivelse avsagt sin sina
förtroendeuppdrag. Kommunfullmäktige har sedan tidigare noterat
avsägelsen.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 27/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige utser Isak Folcker (MP) till ersättare i Wexnet AB
och ersättare i Sankt Sigfrid Kommunikation AB till och med
årsstämman 2023.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Isak Folcker
Wexnet AB och Sankt Sigfrid Kommunikation AB
Förtroendemannaregistret
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§ 270

Dnr 2019-00454

Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden
efter Carola Bengtsson (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Samuel Schelin (V) till ny ersättare i
kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Bakgrund
Carola Bengtsson har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige har i § 231/2019 beviljat avsägelsen utan att någon
ny ersättare utsågs.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 28/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige utser Samuel Schelin (V) till ny ersättare i kulturoch fritidsnämnden till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Beslutet skickas till
För kännedom
Samuel Schelin
Kultur- och fritidsnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 271

Dnr 2019-00484

Avsägelse från uppdrag som ledamot i nämnden för
arbete och välfärd - Agna Beslija (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Ann-Mari Häggsgård (S) till ny ledamot
i nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31.
Häggsgård är för närvarande ersättare i nämnden.
3. Kommunfullmäktige utser Eva Gustafsson (S) till ny ersättare i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31.
Gustafsson ersätter Ann-Mari Häggsgård (S) som utses till
ledamot.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Agna Beslija (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
nämnden för arbete och välfärd.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 29/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Ann-Mari Häggsgård (S) till ny ledamot i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31. Häggsgård är
för närvarande ersättare i nämnden.
3. Kommunfullmäktige utser Eva Gustafsson (S) till ny ersättare i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31. Gustafsson
ersätter Ann-Mari Häggsgård (S) som utses till ledamot.
4.Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Agna Beslija
Ann-Mari Häggsgård
Eva Gustafsson
Nämnden för arbete och välfärd
Förtroendemannaregistret
Löneenheten

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 272

Dnr 2019-00522

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden - Linda Rhodén (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Linda Rhodén (V) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 30/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Linda Rhodén
Byggnadsnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 273

Dnr 2019-00545

Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Växjö
tingsrätt - Ulrika Nordén Schön (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Ulrika Nordén Schön (V) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som
nämndeman i Växjö tingsrätt som inleds vid 1 januari 2020.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 31/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Växjö Tingsrätt
För kännedom
Ulrika Nordén Schön
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 274

Dnr 2019-00530

Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Växjö
tingsrätt - Inger Kratz (L)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Inger Kratz (L) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som nämndeman i
Växjö tingsrätt som inleds 2020-01-01.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 31/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Växjö Tingsrätt
För kännedom
Inger Kratz
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 275

Dnr 2019-00537

Avsägelse från uppdrag som 1:e vice ordförande i
Växjöbostäder AB, Ansgarius 15 i Växjö AB och
Vältöjan Fastigheter A AB - Tobias Adersjö (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Magnus P Wåhlin (MP) till ny 1:e vice
ordförande i Växjöbostäder AB, Ansgarius 15 i Växjö AB och
Vältöjan Fastigheter A AB till och med årsstämmor 2023.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Tobias Adersjö (MP) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som 1:e vice
ordförande i Växjöbostäder AB, Ansgarius 15 i Växjö AB och Vältöjan
Fastigheter A AB.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 33/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Magnus P Wåhlin (MP) till ny 1:e vice
ordförande i Växjöbostäder AB, Ansgarius 15 i Växjö AB och Vältöjan
Fastigheter A AB till och med årsstämmor 2023.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tobias Adersjö
Magnus P Wåhlin
Växjöbostäder AB, Ansgarius 15 i Växjö AB och Vältöjan Fastigheter A AB
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 276

Dnr 2019-00533

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för
Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB Charlotta Svanberg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Charlotta Svanberg (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som
ersättare i styrelsen för Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 34/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelse.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Charlotta Svanberg
Växjö Energi AB och Växjö Energi AB Elnät
Förtroendemannaregistret
Löneenheten

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 277

Dnr 2019-00505

Val av lekmannarevisorer i VOB Kronoberg för
perioden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Carl Geijer (M) från Växjö kommun,
Örjan Davoust (M) från Lessebo kommun, Eva Isaksson (S) från
Markaryds kommun, Ingemar Almkvist (S) från Älmhults kommun
och Suzanne Karlsson (AA) från Alvesta kommun till
lekmannarevisorer för VOB Kronoberg för mandatperioden 2019
– 2022.
2. Kommunfullmäktige utser Kerstin Pettersson (C) från Tingsryds
kommun till revisorsersättare för VOB Kronoberg för
mandatperioden 2019 – 2022.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Växjö kommun är tillsammans med övriga kommuner i Kronobergs län
medlem i kommunalförbundet VOB Kronoberg. Enligt
förbundsordningen ska Växjö kommunfullmäktige utse
lekmannarevisorer för att granska förbundet efter samråd med övriga
medlemmar. Inför nuvarande mandatperiod skedde inte detta samråd
utan Växjö och fyra andra medlemskommuner utsåg enskilt
lekmannarevisorer. Detta behöver nu åtgärdas genom att Växjö
kommunfullmäktige bekräftar de andra kommunernas beslut.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 35/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige utser Carl Geijer (M) från Växjö kommun, Örjan
Davoust (M) från Lessebo kommun, Eva Isaksson (S) från Markaryds
kommun, Ingemar Almkvist (S) från Älmhults kommun och Suzanne
Karlsson (AA) från Alvesta kommun till lekmannarevisorer för VOB
Kronoberg för mandatperioden 2019 – 2022.
2. Kommunfullmäktige utser Kerstin Pettersson (C) från Tingsryds
kommun till revisorsersättare för VOB Kronoberg för mandatperioden
2019 – 2022.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslutet skickas till
För kännedom
VOB Kronoberg
Övriga medlemmar i kommunalförbundet
Valda revisorer

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 278

Dnr 2019-00120

Redovisning av inkomna motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit till
kommunkansliet efter redovisningen på föregående
kommunfullmäktigesammanträde.
Motioner
2019-10-02 Motion om att minska matsvinnet i kommunens
verksamheter genom att sälja den mat som blir över - Malin
Lauber (S)
2019-10-01 Motion om att söka medlemsskap i nätverket Age-friendly
Cities and Communities/Åldersvänliga städer - Carin
Högstedt (V)
2019-09-17 Motion om att starta ett gymnasieprogram för elever med
neuropsykiatriska diagnoser - Martina Forsberg (S) och
Malin Lauber (S)
2019-09-17 Motion om att säkerställa att regnbågsflaggan hissas under
Växjö Pride - Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S)
2019-09-02 Motion om att förse torghandlarna med papperspåsar för
en mer klimatsmart torghandel - Maria Garmer (V) och
Johnny Werlöv (V)
Medborgarförslag
2019-10-02 Medborgarförslag om rabatterade eller gratis bussresor för
pensionärer inom kommunen under lågtrafik
2019-09-30 Medborgarförslag om att sätta upp förvaringsskåp för
hjälmar utanför Gemla station
2019-09-26 Medborgarförslag om sänkt hastighet på Bergsnäsvägen
2019-09-26 Medborgarförslag om att bygga om särskilda boendet
Sjöliden i Braås till förskola
2019-09-27 Medborgarförslag om att bygga en skatepark norr om
Hovshagaskolan
2019-09-20 Medborgarförslag om fartbegränsning på cykel- och
gångbanor
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2019-09-20 Medborgarförslag om att Växjö kommun ska ställa krav på
alternativa energikällor vid nybyggnationer och vid större
om- och tillbyggnationer
2019-09-17 Medborgarförslag om att utlysa en arkitekttävling för att
kunna bygga billiga hyresbostäder
2019-09-15 Medborgarförslag om hundrastplats vid Växjösjön
2019-09-10 Medborgarförslag om att ta bort trottoarpratarna i
Centrum, Växjö
2019-09-10 Medborgarförslag om nytt övergångställe på
Ljungadalsgatan, Växjö
2019-09-09 Medborgarförslag om att placera så kallade hamsterhjul på
allmänna platser med syftet att producera miljövänlig
energi
2019-09-05 Medborgarförslag om att bygga nya Lammhults skola
energismart
2019-09-01 Medborgarförslag om förbud av motorgräsklippning vissa
tider
2019-08-29 Medborgarförslag om att utveckla Växjö som den gröna
staden
2019-08-29 Medborgarförslag om ökat fokus på FNs globala mål för
hållbar utveckling, god hälsa och inkluderande samhälle
2019-08-29 Medborgarförslag om gymnastiksal i Tävelsås
2019-08-28 Medborgarförslag om en gästbrygga vid slussen i Åby
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§ 279

Dnr 2019-00029

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden
väckta genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslag om badbrygga i Växjösjön överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden (förslaget har tidigare överlämnats
till tekniska nämnden)
• Medborgarförslag om en brygga vid Trummens strand
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden (förslaget har tidigare
överlämnats till tekniska nämnden)
• Medborgarförslag om Multisportarena Ringsberg Spetsamossen
överlämnas till tekniska nämnden (förslaget har tidigare
överlämnats till kultur- och fritidsnämnden)
• Medborgarförslag om att utlysa en arkitekttävling för att kunna
bygga billiga hyresbostäder överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om fartbegränsning på cykel- och gångbanor
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om att ta bort trottoarpratarna i Centrum,
Växjö överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om nytt övergångställe på Ljungadalsgatan,
Växjö överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om sänkt hastighet på Bergsnäsvägen
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om att Växjö kommun ska ställa krav på
alternativa energikällor vid nybyggnationer och vid större omoch tillbyggnationer överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om en gästbrygga vid slussen i Åby överlämnas
till tekniska nämnden
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall,
utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till
annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de
fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får
beslutanderätten inte överlåtas.
Enligt rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av
kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning
lämnar sedan förslag på delegering.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
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§ 280

Dnr 2019-00010

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Följande beslut och skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige
efter senaste sammanträdet:
2019-10-02 Omsorgsnämndens beslut i § 73/2019 Medborgarförslag
om att behålla Dagrehab Evelid som verksamhet
2019-10-02 Omsorgsnämndens beslut om åtgärdsplan för budget i
balans 2019
2019-10-02 Omsorgsnämndens beslut i § 75/2019 om
uppföljningsmodell för verksamheter inom
omsorgsnämndens ansvarsområde
2019-09-10 Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Kronobergs
läns beslut om ny ersättare efter Jonatan Rundqvist (MP)
2019-09-02 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
att Utsiktsvägen ska beläggas med hård yta
2019-09-02 Tekniska nämndens beslut Medborgarförslag om att stänga
av Gösta Edströms Väg för genomfart
2019-09-02 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
farthinder på Dalarörsvägen i Växjö
2019-09-02 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag
gällande förslag på placering av farthinder, Dalarörsvägen
2019-04-29 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
uteduschar i anslutning till badplatser på båda sidorna om
Växjösjön
2019-04-29 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
farthinder på Skogslyckevägen
2019-04-29 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
parkering på Fägrevägen i Furuby
2019-04-29 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
belysning på Lugnets park på Hovshaga
2019-04-29 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
parkeringsplatser på idag oanvänd gräsyta
2019-04-29 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
hundlekplats i Växjö
2019-04-29 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
åtgärder för sänkt hastighet i Lilla Fylleryd
2019-04-29 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag
angående fartdämpande åtgärd på Evedalsvägen
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2019-08-27 Kommunstyrelsens beslut 2019-08-20 § 263 om
Medborgarförslag om vårdcentral i Sandsbro
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