Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-05-19

Tid och plats

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 – 18.20
Sammanträdet genomfördes på distans. På plats
i Utvandrarnas hus var ordförande Bo Frank och
1:e vice ordförande Cheryl Jones Fur. Övriga
ledamöter och ersättare anslöt till mötet
digitalt.

Beslutande
Ledamöter

Bo Frank (M), ordförande
Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande
Rose-Marie Holmqvist (S), 2:e vice ordförande
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakopsson (M)
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C) § 88-100, 103-107, 111-112
Yvonne Ekaremål (C) § 101, 108-110, 113
Claes Bromander (C) § 102, 114-132
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Malin Lauber (S) § 88-100, 103-113
Anette Nerlie-Anderberg (S) § 101-102, 114-132
Alf Skogmalm (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate (S)
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Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S) § 88-100, 103-107, 111-112
Ola Löfquist (S) § 101-102, 108-110, 113-132
Lisa Larsson (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)
Marko Kosonen (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)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Gunnel Jansson (MP)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Yusuf Isik (S)
Susanna Röing (L)

Övriga närvarande
Ersättare

Hannes Jónsson (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Andreas Ekman (M)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Erika Lagergren (S)
Andreas Lindström (M)
Ann-Christin Eriksson (V)
Håkan Frizén (V)
Annika Nilsson (C)
Maria Unell (MP)
Kaj-Mikael Petersson (KD)
Kenneth Quick (M)
Pia Philipsson (M)
Patrik Åkesson (KD)

Tjänstepersoner

Martin Fransson, sekreterare
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare

Övriga

Örjan Mossberg, ordförande i kommunens
revisorer § 92
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Justering
Justerare

Cheryl Jones Fur (MP)
Tony Lundstedt (S)

Plats och tid

Kansliavdelningen, 25 maj kl. 13.00

Justerade paragrafer

§§ 88-132

Ajournering

15.35 – 15.50
17.00 17.10 Allmänhetens frågestund

Allmänhetens
frågestund

En invånare har inkommit med en skriftlig fråga
om hur kommunen arbetar med desinfektion
med anledning av Corona-pandemin och ställer
också frågor om viruset och om munskydd.
Svar lämnas av Anna Tenje, kommunstyrelsens
ordförande.
Samma person frågar om vem som kommunen
har sagt upp.
Ordförande Bo Frank beslutar att denna frågan
inte kan besvaras på Allmänhetens frågestund.
Tre personer har inkommit med en fråga om
vad kommunen gör för att förbättra
trafiksituationen i byarna Kättilstorp, Torpa och
Bergunda utanför Växjö tätort.
Svar lämnas av Sofia Stynsberg, ordförande i
tekniska nämnden.

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning: § 88100, 103-113, 101-102, 114-132.
På grund av den pågående Corona-pandemin
genomfördes mötet som ett webbmöte där
samtliga deltog på distans genom Microsoft
Teams. Närvarnade på utvandrarnas hus var
ordförande Bo Frank och 1:e vice ordförande
Cheryl Jones Fur.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
3 (90)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-05-19

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

……………………………………
Cheryl Jones Fur

Justerare

……………………………………
Tony Lundstedt
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2020-05-19 är
justerat.
Anslagsdag

2020-05-25

Anslaget tas ner

2020-06-16

Förvaringsplats för
Kansliavdelningen
protokollet
Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor
från anslagsdagen
Underskrift

………………………………………………………
Martin Fransson
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§ 100 Dnr 2019-00685

Motion om kommunala sommarjobb för skolungdomar - Carin
Högstedt (V)................................................................................................................. 28

§ 101 Dnr 2020-00037

Motion om ny modell för styrning av hemtjänsten i Växjö
kommun - Carin Högstedt (V) och Elisabet Flennemo (V) ............................... 31

§ 102 Dnr 2020-00074

Motion om att införa ett anhörig- och omsorgstagarråd för
ökad delaktighet - Ulf Hedin (M), Anna Zelvin (KD), Margareta
Jonsson (C)................................................................................................................... 35

§ 103 Dnr 2019-00675

Medborgarförslag om en fritidsgård i Växjö centrum ...................................... 37

§ 104 Dnr 2020-00064

Medborgarförslag om att införa kedjelås till kommunens cyklar ................. 40

§ 105 Dnr 2019-00622

Medborgarförslag om att införa permanenta hastighetstavlor
på Vallviksvägen, Teleborg...................................................................................... 42

§ 106 Dnr 2019-00681

Medborgarförslag om en ny konsthall vid Spetsamossen .............................. 44

§ 107 Dnr 2020-00044

Medborgarförslag om skolmat ............................................................................... 45

§ 108 Dnr 2019-00688

Medborgarförslag om att installera solceller på en rörlig
plattform i Växjösjön med syftet att öka solcellernas effekt ......................... 49

§ 109 Dnr 2019-00559

Medborgarförslag projekt för utveckling av grönområden ........................... 50

§ 110 Dnr 2019-00683

Medborgarförslag om att förbjuda genomfartstrafik i Växjö
centrum ......................................................................................................................... 52

§ 111 Dnr 2020-00127

Medborgarförslag om outnyttjade parkeringar i Växjö ................................. 54

§ 112 Dnr 2020-00051

Medborgarförslag om att minska transportsektorns användning
av växthusgaser ......................................................................................................... 56

§ 113 Dnr 2020-00152

Medborgarförslag om att inrätta en fritidsbank .............................................. 58

§ 114 Dnr 2019-00648

Uppdrag om Likabehandlingsplan för Växjö kommunkoncern...................... 60
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§ 115 Dnr 2020-00004

Uppföljning privata utförare 2019 Växjö kommun ............................................. 61

§ 116 Dnr 2019-00589

Ny resepolicy för anställda och förtroendevalda i Växjö
kommun ......................................................................................................................... 63

§ 117 Dnr 2020-00252

Nya elnätspriser för 2020 ........................................................................................ 64

§ 118 Dnr 2020-00247

Köavgift för kommunal bostadsförmedling för perioden 1 juli
2020 till 30 juni 2021 .................................................................................................. 66

§ 119 Dnr 2016-00997

Antagande av näringslivsplan ................................................................................ 68

§ 120 Dnr 2019-00571

Antagande av Trafiksäkerhetsplan för Växjö kommun 2020 2030................................................................................................................................. 72

§ 121 Dnr 2019-00478

Antagande av detaljplan Lejonet 5, Centrum, Växjö kommun
(Storgatan/Linnégatan) ............................................................................................ 74

§ 122 Dnr 2018-00646

Antagande av detaljplan för Växjö 10:35, Väster (vid kv.
Fabriken) ........................................................................................................................ 78

§ 123 Dnr 2020-00308

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och
kommunfullmäktiges valberedning - Caroline Persson (L).............................. 80

§ 124 Dnr 2020-00210

Val av ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter
Rose-Marie Holmqvist (S) .......................................................................................... 81

§ 125 Dnr 335105

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen Caroline Persson (L) ................................................................................................... 82

§ 126 Dnr 2020-00318

Avsägelse från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Nicklas Bernthsson (S) ............................................................................................... 83

§ 127 Dnr 2020-00146

Återgång till uppdrag som 2:e vice ordförande i
omsorgsnämnden - Julia Berg (S) ......................................................................... 84

§ 128 Dnr 2020-00022

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag ............................. 85
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§ 129 Dnr 2020-00019

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom
medborgarförslag ...................................................................................................... 86

§ 130 Dnr 2020-00016

Meddelanden till kommunfullmäktige .................................................................... 87

§ 131 Dnr 2018-00581

Anmälan av gruppledare för Socialdemokraterna .......................................... 88

§ 132 Dnr 2020-00327

Ändring av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente med
anledning av ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen ......................................................................................................... 89
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§ 88

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Tony Lundstedt (S) och Cheryl Jones
Fur (MP) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera
protokollet.
Justering äger rum måndagen den 25 maj klockan 13.00 i kommunhuset.
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§ 89

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande ändringar:
• Anmälan av gruppledare för Socialdemokraterna läggs till i
dagordningen
• Ändring av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente med
anledning av ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen läggs till i dagordningen
• Medborgarförslag om en ny konsthall vid Spetsamossen utgår
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
dagordningen med följande ändringar:
• Anmälan av gruppledare för Socialdemokraterna läggs till i
dagordningen
• Ändring av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente med
anledning av ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen läggs till i dagordningen
• Ärende 19, Medborgarförslag om en ny konsthall vid
Spetsamossen utgår
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§ 90

Dnr 2020-00213

Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, lämnar en lägesbild över
Corona-pandemins påverkan på Växjö kommun.
Tenje inleder med hur läget är i Sverige och regionen och går sedan in
på situationen i Växjö kommun. I nuläget pågår arbete inom
näringslivsområdet och hantering av varsel och permitteringar. Tenje
tar också upp andra aktuella frågor som bland annat planering inför
sommaren, hantering av ökad provtagning, regional samordning av
inköp av vårdmaterial och mediciner samt samverkan med
frivilligorganisationer om hemkörning av mat.
Avslutningsvis redogör Anna Tenje för läget inom omsorgsförvaltningen
och hur situationen är på boendena.
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§ 91

Dnr 2015-00761

Information om Växjö station och kommunhus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar om arbetet
med Växjö station och kommunhus.
Exploateringsprojektets ekonomiska slutresultat är oförändrad sedan
senaste prognosen. Kommunen har ansökt om statligt stöd för
kostnader för ombyggnad av Klosterbron, Norra Bantorget region- och
stadsbussgata samt terminal. Färdigställandet av Drottninggatan och
sista delen av Södra Järnvägsgatan pågår.
Tenje redogör sedan mer i detalj för planerna på ombyggnad av
Klosterbron och redogör sedan för pågående arbeten i station och
kommunhuset.
Slutligen redovisas konsekvenser av Covid-19 på projektet samt för de
interna projekt som pågår och det ekonomiska resultatet så här långt.
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§ 92

Dnr 2020-00316

Kommunens revisorers granskning av internt och
externt intrångsskydd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapporten till
kommunstyrelsen för yttrande.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av revisorerna granskat om kommunstyrelsen har
säkerställt att den nuvarande tekniska IT-säkerheten är tillräcklig för att
reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.
I revisionsrapporten lämnas förslag på åtgärder som syftar till att
förbättra IT-säkerheten långsiktigt.
Kommunens revisorer har i § 85/2020 beslutat att godkänna
granskningsrapporten med tillhörande missiv och beslutar att
överlämna dem till kommunfullmäktige för beslut om att överlämna
granskningsrapporten för yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Örjan Mossberg (V), ordförande i kommunens revisorer, presenterar
granskningsrapporten vid dagens kommunfullmäktigesammanträde.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Kommunens revisorer
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§ 93

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Martina Forsberg (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och
välfärd, Oliver Rosengren (M), om hur det fungerar med hembesök från
socialtjänsten vid t.ex. orosanmälan under Corona-pandemin.
Svar lämnas av Oliver Rosengren.
Hannes Jónsson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje
(M) om särskilda boenden är rätta vårdenheten för Corona sjuka inom
omsorgen och varför inte omsorgstagare flyttas till specialavdelningen
på Evelid i högre grad.
Svar lämnas av Anna Tenje samt omsorgsnämndens ordförande Ulf
Hedin (M).
Malin Lauber (S) frågar Catharina Winberg (M), ordförande i Växjö
Kommunföretag AB, om kommunala bostadsbolag planerar några
vräkningar av personer vars ekonomi har påverkats av Coronapandemin.
Svar lämnas av Catharina Winberg.
Lisa Larsson (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) om hur man arbetar inom utbildningsförvaltningen för att
möta problem med bemanning under Corona-pandemin så att personal
kan ta raster m.m.
Svar lämnas av Pernilla Tornéus.
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§ 94

Dnr 2020-00021

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att inga interpellationer har inkommit
sedan föregående sammanträde.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om
interpellationer som har inkommit får ställas.
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§ 95

Dnr 2020-00131

Interpellationssvar från utbildningsnämndens
ordförande Pernilla Tornéus (M) till Tomas Thornell
(S) om gymnasiesärskolans lokaler
Kommunfullmäktige har i § 8/2020 godkänt att Tomas Thornells (S)
interpellation om gymnasiesärskolans lokaler får ställas.
Interpellationen besvaras av utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M).
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§ 96

Dnr 2020-00200

Interpellationssvar från ordförande i
kommunstyrelsens organisations- och
personalutskott Eva Johansson (C) till Martin
Edberg (S) om avslutningsintervjuer
Kommunfullmäktige har godkänt att Martin Edbergs (S) interpellation
om avslutningsintervjuer får ställas.
Interpellationen besvaras av ordförande i kommunstyrelsens
organisations- och personalutskott Eva Johansson (C).
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§ 97

Dnr 2020-00201

Motion om att frågorna för kommunfullmäktiges
dagordningspunkt Ledamöternas och ersättarnas
frågestund ska anmälas i förväg - Christer Svensson
(SD) och Per Nilimaa (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen. Möjligheten att få mer förberedda
svar på frågor till förtroendevalda finns genom interpellationer. I övrigt
bedömer fullmäktige att det är av yttersta vikt att det inte finns hinder
att ställa frågor till ansvariga politiker. I Växjö kommun vill vi värna om
insyn och öppenhet, och därför har även exempelvis nämnderna
sammanträden som är öppna för allmänheten och allmänhetens
frågestund inleder också sammanträdena.
Bakgrund
Christer Svensson (SD) och Per Nilimaa (SD) har inkommit med en
motion till kommunfullmäktige där man skriver att ”Växjö
kommunfullmäktiges senaste frågestund för ledamöter har dragit ut på
tiden av det allt större antalet frågor. Det är skattebetalare gemensamt
som står för politikens arvoden.
En fråga vid ett föregående möte visade exempel på hur en oförberedd
fråga inte bara tar tid i anspråk utan även riskerar att försämra
samspelet mellan partiföreträdare i församlingen. En förbättrad
hantering är att föredra.”
Man föreslår därför att ledamöter och ersättare som vill ställa frågor
under punkten ”ledamöternas och ersättarnas frågestund” ska skicka sin
fråga både till den tillfrågade samt sekreterare inom en rimlig tid innan
mötet samt att anmälda frågor och skriftliga svar ska bifogas till
handlingarna innan mötets öppnande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 138/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen. Möjligheten att få mer förberedda svar på frågor till
förtroendevalda finns genom interpellationer. I övrigt bedömer
fullmäktige att det är av yttersta vikt att det inte finns hinder att ställa
frågor till ansvariga politiker. I Växjö kommun vill vi värna om insyn och
öppenhet, och därför har även exempelvis nämnderna sammanträden
som är öppna för allmänheten och allmänhetens frågestund inleder
också sammanträdena.
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Yrkanden
Magnus P Wåhlin (MP) med instämmande av Per Nilimaa (SD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionärerna
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§ 98

Dnr 2019-00507

Motion om att starta ett gymnasieprogram för
elever med neuropsykiatriska diagnoser - Martina
Forsberg (S) och Malin Lauber (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att hänvisa till
utbildningsnämndens beslut i § 15/2020 där det hänvisas till
utbildningsnämndens internbudget för 2020 där nämnden gett uppdrag
om att ”utreda förutsättningarna för att starta nationella
gymnasieprogram för personer med neuropsykiatriska diagnoser”.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet och lämnar följande skriftliga reservation:
SD Växjö stödjer förslaget att låta Växjö kommunfullmäktige besluta att
ge berörd nämnd och förvaltning uppdrag att starta ett
gymnasieprogram anpassat för elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Det är positivt att se att utbildningsnämnden
redan har budget för att utreda förutsättningar för ett sådant här beslut.
Men efter utredningen är över, vill vi se handling. Därför väljer vi att
stödja motionärerna och deras föreslagna införningstid av 2020/2021
för gymnasieprogrammet.
Bakgrund
Malin Lauber (S) och Martina Forsberg (S) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige uppdrar till utbildningsnämnden att starta ett
gymnasieprogram anpassat för elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar inför läsåret 2020/2021.
Skribenterna skriver att Växjö kommun idag erbjuder ett
introduktionsprogram anpassat för elever med neuropsykiatriska
diagnoser, där man kan läsa upp sitt grundskolebetyg för att få
gymnasiebehörighet, sen blir det stopp. För elever som redan har nått
sina kunskapskrav i grundskolan saknas det idag ett anpassat
gymnasieprogram. De skolor som erbjuder detta finns i andra
kommuner en bra bit från Växjö och för många ungdomar kan det vara
ett för stort steg att behöva flytta hemifrån vid 15 årsålder.
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Växjö kommun ska ha en skola där alla elever får det stöd som de
behöver, där varje elev har en trygg skolgång. Elever med behov ska
mötas av personal med goda kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser.
För att alla elever i Växjö kommun ska ha samma rätt till en likvärdig och
jämlik skola behöver vi garantera att elever med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning får tillgång till anpassat gymnasieprogram även i
Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 137/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att hänvisa till utbildningsnämndens beslut i §
15/2020 där det hänvisas till utbildningsnämndens internbudget för
2020 där nämnden gett uppdrag om att ”utreda förutsättningarna för att
starta nationella gymnasieprogram för personer med neuropsykiatriska
diagnoser”.
Utbildningsnämnden har i § 15/2020 yttrat sig enligt följande:
Motionen besvaras med hänvisning till utbildningsnämndens
internbudget för 2020 där nämnden gett uppdrag om att ”utreda
förutsättningarna för att starta nationella gymnasieprogram för
personer med neuropsykiatriska diagnoser”.
Yrkanden
Martina Forsberg (S) med instämmande av Malin Lauber (S), Maria
Garmer (V), Sara Johansson (SD) och Arijeta Reci (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Pernilla Tornéus (M) med instämmande av Gunnar Nordmark (L) och
Torgny Klasson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkanden mot varandra och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för bifall till Martina Forsbergs yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 32
röster mot 29 röster för Martina Forsbergs yrkande. Se
omröstningsbilaga 1.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Motionärerna
Utbildningsnämnden
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Omröstningsbilaga 1
§ 98 Motion om att starta ett gymnasieprogram för elever med
neuropsykiatriska diagnoser - Martina Forsberg (S) och Malin Lauber (S)
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

32
29
0
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Marko Kosonen (S)
Yusuf Isik (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakobsson (M)

Ordförandes signatur Justerares signatur

Val
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Namn
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M)

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 99

Dnr 2020-00045

Motion om besparing på inköp av Ipad för
ledamöter - Christer Svensson (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen. Växjö kommun kommer däremot
se över vad för delar som succesivt kan samordnas och föra in det i
organisationen när det är möjligt.
Reservation
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet och lämnar följande skriftliga reservation:
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Även om motionen avslås är det glädjande att Växjö kommun kommer se
över vilka delar som succesivt kan samordnas och föra in i
organisationen. Man räknar själv upp flera aspekter som inom en snar
framtid kan samordnas med regionen såsom inloggning,kontohantering,
leverans, styrning, hantering och support av Ipadsen för att nämna
några.
På kort sikt är det ingen större besparing men kommer bli det på längre
sikt. Besparingen är dock för liten för att Växjö kommun och Region
Kronoberg skall se nyttan av att öka samarbetet över gränserna. I
besparingstider är det önskvärt att samarbetet snarast blir till det
bättre. Har man redan lyckats genomföra en samordning i Markaryd och
Uppvidinges kommuner bör det gå att göra i fler kommuner.
Undertecknad ser framemot vad utredningen kommer fram till vad de
ekonomiska konsekvenserna blir som man inte kunde presentera i
bedömningen.
Bakgrund
Sverigedemokraterna har genom Christer Svensson lämnat motion om
att låta kommunfullmäktige uppdra åt berörda nämnder och styrelser:
• Att utreda möjligheten att senast nästa upphandling alternativt
inför kommande mandatperiod se över om bättre teknisk och
administrativ samordning av inköp av likvärdigt utrustade
enheter kan genomföras.
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•
•

Att kommunen så långt det går ska begränsa inköpen till en Ipad
per person, och att sådan Ipad kan täcka för mer än ett behov.
Att Växjö kommun överser möjligheten att ytterligare
effektivisera och spara pengar genom mer av samordning i
administration gällande ovanstående sak tillsammans med Region
Kronoberg.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 136/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen. Växjö kommun kommer däremot se över vad för delar
som succesivt kan samordnas och föra in det i organisationen när det är
möjligt.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 februari 2020 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att politiker i Växjö kommun har en av
kommunen tillhandahållen Ipad som sitt arbetsredskap. Den ledamot
som även ingår i Region Kronoberg och/eller i nämnderna där har likaså
en ytterligare Ipad, om än av en annan sort.
Ofta sitter politiska företrädare i mer än ett uppdrag och krävs därmed
på att använda olika system och Ipads för sina olika uppdrag. Något som
med dagens tekniska utveckling känns ekonomiskt oförsvarligt men inte
minst också onödigt administrativt kostsamt för en kommun och region
med motsvarande närhet till varandras organisation.
Enligt IT avdelningen finns det ca 350 Ipad i Växjö kommun till en
kostnad till ca 6000 kr stycket. I Region Kronoberg liksom i övriga
kommuner handlar det om knappa hundra stycken. I Markaryd och
Uppvidinge har man redan lyckats genomföra en samordning varför
dessa ledamöter har en Ipad som de använder både i Region och
kommun.
I skrivelsen redogör kommunchefen för ett antal aspekter av en
samordning och bedömningen är att det inte är möjligt att hantera detta
rent säkerhetsmässigt nu för att vi olika organisationer.
Arbetet/kostanden för att utreda och att eventuellt få till det kommer
med största sannolikhet också att bli större än besparingen. Vi kommer
däremot att se över vad för delar som succesivt kan samordnas och föra
in det i organisationen när det är möjligt.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ulf Hedin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Christer Svensson
Kanslichefen
IT-chefen
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§ 100

Dnr 2019-00685

Motion om kommunala sommarjobb för
skolungdomar - Carin Högstedt (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med nämnden för arbete
och välfärds beslut i § 38/2020 där det hänvisas till arbetet med den
kommunala garantin för feriejobb på sommaren för skolungdomar.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) har inkommit med en motion till Växjö
kommunfullmäktige. I motionen framställs sommarjobb som en god
möjlighet för ungdomar att få en inblick i och kunskap om olika yrken
inom välfärdssektorn liksom inspirera till framtida yrkesval.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till nämnden för
arbete och välfärd att ta bort de krav som begränsar andelen unga som
sommarjobbar och låta alla ungdomar inom åldersgruppen få samma
möjlighet till ett sommararbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 179/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen i enlighet med nämnden för arbete och välfärds beslut i
§ 38/2020 där det hänvisas till arbetet med den kommunala garantin för
feriejobb på sommaren för skolungdomar.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 38/2020 föreslagit att
kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till nämnden för
arbete och välfärds yttrande och redogörelse för arbetet med den
kommunala garantin för feriejobb på sommaren för skolungdomar.
I skrivelse daterad 23 januari 2020 redogör förvaltningen för arbete och
välfärd för sin bedömning.
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Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Maria Garmer (V), Tomas
Thornell (S), Elisabeth Flennemo (V) och Malin Lauber (S): Bifall till
motionen.
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Ricardo Chavez (KD), Sara
Johansson (SD) och Pernilla Tornéus (M): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkanden mot varandra och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för bifall till Carin Högstedts yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
röster mot 24 röster för Martina Forsbergs yrkande. Se
omröstningsbilaga 2.
Beslutet skickas till
För kännedom
Carin Högstedt
Nämnden för arbete och välfärd
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Omröstningsbilaga 2
§ 100 Motion om kommunala sommarjobb för skolungdomar - Carin
Högstedt (V)
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

37
24
0
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Marko Kosonen (S)
Yusuf Isik (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakobsson (M)

Ordförandes signatur Justerares signatur

Val
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Namn
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M)

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 101

Dnr 2020-00037

Motion om ny modell för styrning av hemtjänsten i
Växjö kommun - Carin Högstedt (V) och Elisabet
Flennemo (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med omsorgsnämndens
beslut i § 26/2020 där det framgår att Växjö kommun har en ny
styrmodell kallad BEON (Bästa Effektiva OmhändertagandeNivå)
samtidigt som vi har infört kvalitetsråd på alla enheter. Vi jobbar hela
tiden med tillit till våra medarbetare. Vi har följt den så kallade
Skönsmo-modellen och tagit till oss en del erfarenheter men vi har
kommit längre.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Bakgrund
Vänsterpartiet har genom Carin Högstedt och Elisabeth Flennemo i en
motion till kommunfullmäktige, daterad 2020-01-02 föreslagit en ny
modell för styrning av hemtjänsten i Växjö kommun.
I motionen hemställs att:
• Växjö kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden att ta
fram en ny styrningsmodell för hemtjänsten, privat och offentlig,
där tillit till personal och omsorgstagarnas behov av delaktighet
är ledorden
• förarbetena ska involvera de fackliga berörda organisationerna
såväl som omsorgstagare, att omvärldsbevakning och praktiknära
vetenskaplig forskning är viktiga grunder för hur modellen ska
utformas
• det med fördel kan vara bra att testa i några hemtjänstområden
för att sedan följa upp och vid behov justera för att sedan införa i
hela kommunen.
Den modell som förs fram i motionen utmärks av att medarbetare och
omsorgstagare gemensamt bestämmer insatser och tid för insatserna
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utförande. I motionen nämns den så kallade Skönsmo-modellen i
Sundsvall och liknande arbetssätt i Västerviks kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 180/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
ska avslå motionen i enlighet med omsorgsnämndens beslut i § 26/2020
där det framgår att Växjö kommun har en ny styrmodell kallad BEON
(Bästa Effektiva OmhändertagandeNivå) samtidigt som vi har infört
kvalitetsråd på alla enheter. Vi jobbar hela tiden med tillit till våra
medarbetare. Vi har följt den så kallade Skönsmo-modellen och tagit till
oss en del erfarenheter men vi har kommit längre.
Omsorgsnämnden har i § 26/2020 beslutat avstyrka motionen med
hänvisning till förvaltningschefens skrivelse där det framgår att vi har en
ny styrmodell kallad BEON (Bästa Effektiva OmhändertagandeNivå)
samtidigt som vi har infört kvalitetsråd på alla enheter. Vi jobbar hela
tiden med tillit till våra medarbetare. Vi har följt den s.k. Skönsmomodellen och tagit till oss en del erfarenheter men vi har kommit längre.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande med Marie-Louise Gustavsson (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ulf Hedin (M) med instämmande av Anna Zelvin (KD) och Sara Johansson
(SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej för bifall till Carin Högstedts yrkande
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 36
röster mot 24 röster för Carin Högstedts yrkande. En ledamot var
frånvarande. Se omröstningsbilaga 3.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Motionärerna
Omsorgsnämnden
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Omröstningsbilaga 3
§ 101 Motion om ny modell för styrning av hemtjänsten i Växjö kommun
- Carin Högstedt (V) och Elisabet Flennemo (V)
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Ej röstat
Totalt

36
24
0
1
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Anette Nerlie Anderberg (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Ola Löfquist (S)
Lisa Larsson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Marko Kosonen (S)
Yusuf Isik (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakobsson (M)

Ordförandes signatur Justerares signatur

Val
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Namn
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Yvonne Ekaremål (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M)
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ej röstat
Ja
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Nej
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Nej
Nej
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 102

Dnr 2020-00074

Motion om att införa ett anhörig- och
omsorgstagarråd för ökad delaktighet - Ulf Hedin
(M), Anna Zelvin (KD), Margareta Jonsson (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till
omsorgsnämnden att införa ett anhörig- och omsorgstagarråd för ökad
delaktighet.
Bakgrund
Ulf Hedin (M), Anna Zelvin (KD), Margareta Jonsson (C) har den 24
januari 2020 lämnat in en motion om att omsorgsnämnden ska införa ett
anhörig- och omsorgstagarråd för ökad
delaktighet. Blågröna Växjö vill genom motionen öppna för ett bredare
samarbete där fler föreningar som stöttar omsorgstagare och anhöriga
ska kunna delta. Man utgår från att grupper av omsorgstagare och deras
intresseföreningar tidigare inte haft någon formell samverkan med Växjö
kommun. Som exempel ges föreningar som stöttat anhöriga, och
personer som drabbats av demens och stroke.
Syftet med det nya rådet är att förbättra och utveckla kommunikationen
och tillskapa en än mer anhörig- och omsorgstagardriven
verksamhetsutveckling i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 182/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller motionen och uppdrar till omsorgsnämnden att införa ett
anhörig- och omsorgstagarråd för ökad delaktighet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 30 mars 2020 redogjort för
ärendet. Samråd har skett med förvaltningen för arbete och välfärd.
Sammanfattningsvis framgår att det finns behov av ett nytt råd för
samverkan med intresseföreningar inom omsorgsnämndens område.
Detta för att säkerställa fortsatt dialog och utbyte med viktiga
intressenter och som ett komplement till de andra samverkansformerna
som ska införas under 2020.
Att införa ett särskilt anhörig- och omsorgstagarråd inom
omsorgsnämnden ligger helt i linje med det lagkrav som finns.
Införandet av ett anhörig- och omsorgstagarråd bedöms även ligga helt i
linje med Växjö kommuns arbete med dialoger och samverkan med
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civilsamhället. Detta i syfte att sätta fokus på delaktighets- och
jämlikhetsfrågorna, och för att exempelvis nå fler av de invånare som
inte är föreningsaktiva.
Det bör säkerställas att även nämnden för arbete och välfärds
verksamheter inkluderas i antingen ett gemensamt anhörig- och
omsorgstagarråd eller hanteras på annat sätt.
Omsorgsnämnden har i § 25/2020 tillstyrkt motionen.
Yrkanden
Ulf Hedin (M) med instämmande av Anna Zelvin (KD), Margareta Jonsson
(C), Arijeta Reci (S), Sara Johansson (SD), Carin Högstedt (V), Gunnar
Nordmark (L) och Gunnel Jansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Omsorgsnämnden
För kännedom
Motionärerna
Nämnden för arbete och välfärd
Utvecklingschefen
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§ 103

Dnr 2019-00675

Medborgarförslag om en fritidsgård i Växjö centrum
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
Bergendahlska gården bedriver fritidsgårdsverksamhet i enlighet med
förslagsställarnas önskemål. Dessutom har förvaltningen för arbete och
välfärd utökat öppettiderna och sänkt åldersgränsen.
Bakgrund
Sex elever vid Elin Wägnerskolan har inkommit med ett
medborgarförslag med rubriken Vi vill ha en fritidsgård i Växjö. Eleverna
menar att de, i synnerhet under vinterhalvåret när det är kallt ute, är
hänvisade att vistas på restauranger/kaféer i avsaknad av öppettider på
fritidsgårdar för deras målgrupp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 131/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att Bergendahlska gården bedriver
fritidsgårdsverksamhet i enlighet med förslagsställarnas önskemål.
Dessutom har förvaltningen för arbete och välfärd utökat öppettiderna
och sänkt åldersgränsen.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 14/2020 beslutat att lämna
förvaltningens skrivelse som yttrande. Av skrivelse framgår bland annat
att det eleverna efterfrågar inte kan erbjudas från kommunens sida i den
omfattning som önskas. Elin Wägnerskolan har fritidsgårdsverksamhet
dagtid, Fagrabäckskolan liksom Norregårdskolan erbjuder också
fritidsgårdsverksamhet ett par kvällar i veckan, men hamnar
definitionsmässigt möjligen utanför centrumnära. Bergendahlska
gården, som i sammanhanget bör betraktas som centrumnära, har
motsvarande verksamhet för den efterfrågade målgruppen men endast
under fredagskvällar. När det gäller Bergendahlska gården är den i första
hand inriktad mot en något äldre åldersgrupp (gymnasieungdomar).
Bergendahlska gården, som utgör del av förvaltningen Arbete och
välfärds verksamheter, har dock nyligen beslutat att sänka
åldersgränsen till årskurs 7 två kvällar i veckan utöver fredagar. Beslut
har arbetats fram via gemensamma insatser och i samverkan med
Utbildningsförvaltningen liksom med föresatsen att även kunna erbjuda
ungdomarna utbildad personal på plats vid dessa tillfällen. I detta arbete
är Bergendahlska gården öppen för dialog med de sex eleverna på Elin
Wägnerskolan och det medborgarförslag som inkommit.
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Förvaltningen har sedan kompletterat beslutet med information om
öppettider. Förändringen efter medborgaförslaget är att de utökat med
öppet i mötesplatsen på tisdagar samt att de välkomnar de som går i
högstadiet (åk 7-9) tisdag-torsdag. Tidigare var det endast för åk 9 samt
gymnasiet.
Kultur- och fritidsnämnden har i § 9/2020 lämnat yttrande över
förslaget. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inte för fritidsgårdar i
Växjö men kan se att det finns en brist i centrala Växjö för mötesplatser
av den typ som föreslås.
Den mötesplats som nämnden ansvarar för och som är belägen i
centrum är Växjö stadsbibliotek som är öppet alla dagar i veckan,
vardagskvällar fram till klockan 20.00. Biblioteket är en öppen
verksamhet där alla är välkomna och dit kommer människor i alla åldrar
och av en mängd olika anledningar. Där finns en speciell avdelning som
riktar sig till barn och unga, där man kan läsa böcker och tidskrifter,
använda datorer, spela spel eller bara umgås. Det finns också ett café
med möjlighet att köpa fika.
Nämnden ansvar också för idrotts- och kulturverksamheten på Araby
park arena som är belägen strax utanför centrum. Det är ingen fritidsgård men väl en aktivitetsbaserad mötesplats där man umgås med sina
vänner samtidigt som man deltar i de aktiviteter som erbjuds.
Utbildningsnämnden har i § 14/2020 beslutat att lämna
förvaltningschefens skrivelse som sitt yttrande över
medborgarförslaget.
Av skrivelsen framgår bland annat att Växjö kommuns fritidsgårdar idag
är kopplade till samtliga kommunala högstadieskolor. Dessa bedriver
verksamhet både under skoltid och på den fria tiden, såväl vardag och
helg samt på lov.
För verksamhet i centrum har fritidsgårdarna en samverkan med
Bergendahlska gården (BG). Detta innebär att fritidsgårdarna har öppet
BG för målgruppen högstadiet under fredagskvällar samt vissa lördagar.
Fritidsgårdarna bedriver även riktad verksamhet för målgruppen HBTQ+
på BG.
BG som är en del av nämnden för arbete och välfärd har en publik
verksamhet som står på två ben, dels musikverksamheten som är öppen
måndag till torsdag från 13 år och uppåt. Fredagar är musikdelen bara
öppen för högstadiet i samband med att fritidsgårdarna är på plats. Den
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andra delen är mötesplatsen BG Ung som har öppet onsdag och torsdag,
där är åldersgränsen 16 år. Fredagar tar fritidsgårdarna över, måndagar
och tisdagar bedrivs mer riktad verksamhet tex fritidsgårdsverksamhet
för högstadieeleverna på Ringsberg.
BG och fritidsgårdarna tittar gemensamt på möjligheten att öka
närvaron från fritidsgårdarnas personal på BG för att kunna öppna upp
BG för 13 år och uppåt samt att kunna ha öppet ytterligare någon dag i
veckan. På så vis skapar vi ett alternativ för dom som nu vill umgås i city
där det finns utbildad personal och en upparbetad verksamhet.
För fritidsgårdarnas del är det viktigt att de miljöer vi erbjuder ska vara
trygga med en god vuxennärvaro med utbildad personal samt bidra till
en meningsfull och utvecklande fritid där besökarna stimuleras att prova
på nya aktiviteter och upplevelser.
Yrkanden
Pernilla Tornéus (M) med instämmande av Elisabeth Flennemo (V): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställarna
Nämnden för arbete och välfärd
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 104

Dnr 2020-00064

Medborgarförslag om att införa kedjelås till
kommunens cyklar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för förslaget samtidigt som vi konstaterar,
efter kartläggning ute i verksamheterna, att riktlinjer redan finns för hur
man ska låsa och förvara sina cyklar. Många använder sig dessutom
redan av så kallade kedjelås varför vi inte ser att nya riktlinjer behöver
utformas. Av nämnda anledningar beslutar vi att förslaget ska avslås.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med förslag om att, med omedelbar
verkan, införa krav på att låsa kommunens cyklar med kedja.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 132 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
Kommunfullmäktige tackar för förslaget samtidigt som vi konstaterar,
efter kartläggning ute i verksamheterna, att riktlinjer redan finns för hur
man ska låsa och förvara sina cyklar. Många använder sig dessutom
redan av så kallade kedjelås varför vi inte ser att nya riktlinjer behöver
utformas. Av nämnda anledningar beslutar vi att förslaget ska avslås.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 26 februari 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
förvaltningen har låtit genomföra en inventering i kommunens
verksamheter avseende principer och riktlinjer för låsning av
tjänstecyklar inom kommunen. Kartläggningen visar på att alla
verksamheter har riktlinjer kring låsning och förvaring av cyklar och när
det handlar om el-cyklar även bortmontage av batterier i samband med
parkering av cykel. Många verksamheter använder sig dessutom av
medborgarens förslag om kedjelåsning redan idag. Förvaltningen kan
också konstatera att även om förvaring av kommunal tjänstecykel redan
idag sker i låsbart cykelförråd med låsning av cykel med kedja så sker
olyckligtvis stölder varför bedömningen är att åtgärden inte kommer att
råda bot på problemet.
Yrkanden
Ulf Hedin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag,
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Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Trafikplaneringschefen
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§ 105

Dnr 2019-00622

Medborgarförslag om att införa permanenta
hastighetstavlor på Vallviksvägen, Teleborg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att införa
permanenta hastighetstavlor på Vallviksvägen, Teleborg. Att bilister inte
håller hastigheten är beklagligt, men är inte en kommunal
infrastrukturfråga i första hand, utan mer av en polisiär
övervakningsfråga. Vi kommer givetvis fortsätta att följa utvecklingen av
trafiksituationen på Vallviksvägen
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att permanent sätta upp
hastighetsdisplayer på Vallviksvägen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 134/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget om att införa permanenta hastighetstavlor på
Vallviksvägen, Teleborg. Att bilister inte håller hastigheten är beklagligt,
men är inte en kommunal infrastrukturfråga i första hand, utan mer av
en polisiär övervakningsfråga. Vi kommer givetvis fortsätta att följa
utvecklingen av trafiksituationen på Vallviksvägen.
Tekniska nämnden har i § 9/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår förslaget om permanenta hastighetsdisplayer på Vallviksvägen,
Teleborg.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 26 november 2019
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen
framgår att Växjö kommun förfogar över två stycken displayer som
används på samma ställe i två veckor, för att sedan flyttas till ny
placering. Det finns inga beslut tagna på att sätta upp permanenta
displayer.
Enligt hastighetsmätningar som gjorts är medelhastigheten 42 km/h på
Vallviksvägen, vilket inte skiljer sig från övriga liknande gator i staden. I
övrigt konstateras att bilister inte håller hastigheten är beklagligt, men
är inte en kommunal infrastrukturfråga i första hand, utan mer av en
polisiär övervakningsfråga. Vi kommer givetvis fortsätta att följa
utvecklingen av trafiksituationen på Vallviksvägen.
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Yrkanden
Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 106

Dnr 2019-00681

Medborgarförslag om en ny konsthall vid
Spetsamossen
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att kulturen i Växjö
behöver förstärkas. Förslagsställarna anser att ”Kulturkullen” måste bli
en tydligare del av staden, och att Växjös kulturstråk behöver
tydliggöras. En ny konsthall vid Västergatan kan vara en del av
lösningen.
Förslagsställarna föreslår att en ny konsthall placeras i parken ner mot
Spetsamossen. Man vill skapa en spännande konsthallsmiljö i form av en
svävande byggnad integrerad med befintliga träd. Huvudentrén ska
vändas mot Norra Esplanaden och byggnaden ska via stora glaspartier
också öppna upp sig mot Spetsamossen. I norra delen av byggnaden ska
det ligga ett café. Förslagsställarna vill finansiera byggnationen genom
att använda delar av det överskott Växjö kommun gjort de senaste åren.
Genom att bygga huset väl och i hållbara material kan byggnaden ges en
lång avskrivningstid och därmed en låg hyra.
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§ 107

Dnr 2020-00044

Medborgarförslag om skolmat
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö
kommun arbetar för att skapa ett hållbart Växjö 2030, en del i detta är
att maten som serveras till våra barn, elever och äldre ska bli mer
hållbar.
Vi erbjuder våra skolelever två alternativ i skolmatsalen varav minst ett
är vegetariskt. Minst en gång i veckan erbjuds två vegetariska alternativ.
Utöver de två huvudrätterna serveras alltid fem sallader och det finns
också alltid hårt bröd och bordsmargarin samt mjölk att dricka. Vår
matsedel består av både traditionella och mer moderna maträtter för att
tillgodose våra många olika matgästers olika preferenser. Vi använder
oss av en gemensam matsedel som är rullande på 8 veckor. Matsedeln
näringsberäknas för att säkerställa att vi servera näringsriktiga måltider
till våra barn och elever.
Reservation
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet och lämnar följande skriftliga reservation:
Sverigedemokraterna har inga ideologiska skäl till att inte hålla med
medborgarförslaget om att animalisk kost skall serveras i
skolbespisningen varje dag i veckan. Sett till fördel för klimat och miljö
förordar Sverigedemokraterna lokal och närproducerad mat. En ung
växande kropp behöver allsidigt varierad och näringsriktig kost före
vegetarisk och ekologisk. Varje skolelev skall kunna äta sig mätt i lugna
och trivsamma miljöer utan stress. I teorin fungerar säkert att servera
dagar med enbart vegetariskt men inte i verkligheten. Därav att själva
medborgarförslaget skickades in till kommunen.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit angående skolmaten.
Förslagsställaren anser att servering av vegetarisk mat ska begränsas
och att det varje dag ska vara möjligt att få ett alternativ innehållande
animalisk kost.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 135/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun arbetar för att
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skapa ett hållbart Växjö 2030, en del i detta är att maten som serveras
till våra barn, elever och äldre ska bli mer
hållbar.
Vi erbjuder våra skolelever två alternativ i skolmatsalen varav minst ett
är vegetariskt. Minst en gång i veckan erbjuds två vegetariska alternativ.
Utöver de två huvudrätterna serveras alltid fem sallader och det finns
också alltid hårt bröd och bordsmargarin samt mjölk att dricka. Vår
matsedel består av både traditionella och mer moderna maträtter för att
tillgodose våra många olika matgästers olika preferenser. Vi använder
oss av en gemensam matsedel som är rullande på 8 veckor. Matsedeln
näringsberäknas för att säkerställa att vi servera näringsriktiga måltider
till våra barn och elever.
Kommunchefen har i en skrivelse den 13 februari 2020 yttrat sig över
medborgarförslaget. Av yttrandet framgår vilken mat som kommunen
erbjuder förskolebarn och elever.
Yrkanden
Alexander Harréns (SD): Kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget.
Eva Johansson (C) med instämmande av Gunnar Nordmark (L) och Tony
Lundstedt (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för bifall till Alexander Harréns yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56
röster mot 5 röster för Alexander Harréns yrkande. Se
omröstningsbilaga 4.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Måltidsorganisationen
Utbildningsnämnden
Hållbarhetsgruppen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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Omröstningsbilaga 4
§ 107 Medborgarförslag om skolmat
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

56
5
0
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Marko Kosonen (S)
Yusuf Isik (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakobsson

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M)

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 108

Dnr 2019-00688

Medborgarförslag om att installera solceller på en
rörlig plattform i Växjösjön med syftet att öka
solcellernas effekt
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Kommunfullmäktige
anser dock att det är positivt att invånare engagerar sig för
klimatomställningen, att förslaget är innovativt och spännande men att
Växjö kommun inte ser Växjösjön som bästa plats för en stor
solcellsanläggning.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom till kommunstyrelsen den 17 december
2019. I korthet föreslår förslagsställaren att det bör installeras solceller
på en rörlig plattform i centrum av Växjösjön. Vidare föreslås projektet
genomföras i samarbete med Linnéuniversitetet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 183/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget. Kommunfullmäktige anser dock att det är
positivt att invånare engagerar sig för klimatomställningen, att förslaget
är innovativt och spännande men att Växjö kommun inte ser Växjösjön
som bästa plats för en stor solcellsanläggning.
Växjö Kommunföretag AB har i § 47/2020 lämnat yttrande över
medborgarförslaget. Styrelsen hänvisar till Veabs skrivelse daterad 17
februari 2020. Sammanfattningsvis anser Växjö Energi att det är positivt
att invånare engagerar sig för klimatomställningen, att förslaget är
innovativt och spännande men att Växjö Energi AB inte ser Växjösjön
som bästa plats för en stor solcellsanläggning.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Växjö Kommunföretag AB
Växjö Energi AB

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 109

Dnr 2019-00559

Medborgarförslag projekt för utveckling av
grönområden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det i
dagsläget inte är aktuellt att starta utpekade projekt kring utveckling av
grönområden. Skogsträdgårdstänket kan utvecklas inom ordinarie
projekt.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att utveckla
grönområden med gräs till skogsträdgårdar i syfte att stärka biologisk
mångfald, resiliens, rekreation och självhushållning. Skogsträdgårdar
kan ge variationsrika landskap och ökad självförsörjning med ätbara
grödor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 184/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det i dagsläget inte är aktuellt att
starta utpekade projekt kring utveckling av grönområden.
Skogsträdgårdstänket kan utvecklas inom ordinarie projekt.
Tekniska nämnden har i § 49/2020 beslutat att i dagsläget inte starta
utpekade projekt kring detta utan att skogsträdgårdstänket kan
utvecklas inom ordinarie projekt.
I förvaltningschefens skrivelse daterad 25 februari 2020 framgår att
tekniska förvaltningen gör bedömningen att förslaget att omvandla
gräsytor till skogsträdgårdar innehåller många fördelar och är
intressanta. Man ser också en del begränsningar kring vad som möjligt
vad gäller ätbara grödor i offentliga miljöer. Man ser inte behov av att i
dagsläget starta utpekade projekt kring detta.
Idéer kring skogsträdgårdar kan inspirera i olika projekt och kan delvis
genomföras inom pågående projekt, till exempel omvandling av gräsytor
och i den tätortsnära skogsskötseln. Mer specifika projekt kan eventuellt
utvecklas när utrymme ges i investeringsplaner.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 110

Dnr 2019-00683

Medborgarförslag om att förbjuda genomfartstrafik
i Växjö centrum
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Växjö kommun har
jobbat med åtgärder för att göra centrum mer attraktivt för gående,
cyklister och kollektivtrafik. Flera gator har blivit enkelriktade för att
minska biltrafiken närmast centrumkärnan och gett mer utrymme för
gående och cyklister. Busskörfält har anlagts på Liedbergsgatan,
Teleborgsvägen och Storgatan. Vi har även byggt en snabbcykelväg
längs med Söderleden för att öka framkomligheten för cyklister.
Kommunen har även tagit fram en Cykelvägplan och är i slutskedet med
framtagandet av en Fotgängarplan. Dessa dokument ligger till grund för
att jobba för trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklister.
Ovanstående åtgärder kommer bidra till renare luft och mindre trafik i
centrum.
Bakgrund
Medborgarförslag har inkommit till Växjö kommun 2019-12-16 om att
centrum bör bli en bilfri genomfartszon med undantag för nyttofordon
och annan eventuell nödvändig trafik. Genom att införa detta tror
medborgaren att trafiksituationen i centrum kommer att bli bättre,
framförallt för cyklister och kollektivtrafik. Det leder även till renare luft.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 185/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget. Växjö kommun har jobbat med åtgärder för
att göra centrum mer attraktivt för gående, cyklister och kollektivtrafik.
Flera gator har blivit enkelriktade för att minska biltrafiken närmast
centrumkärnan och gett mer utrymme för gående och cyklister.
Busskörfält har anlagts på Liedbergsgatan, Teleborgsvägen och
Storgatan. Vi har även byggt en snabbcykelväg längs med Söderleden för
att öka framkomligheten för cyklister.
Kommunen har även tagit fram en Cykelvägplan och är i slutskedet med
framtagandet av en Fotgängarplan. Dessa dokument ligger till grund för
att jobba för trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklister.
Ovanstående åtgärder kommer bidra till renare luft och mindre trafik i
centrum.
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Tekniska nämnden har i § 37/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget om att förbjuda genomfartstrafik genom
Växjö centrum.
Förvaltningschefen på tekniska förvaltningen har i en skrivelse daterad
17 februari 2020 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av
skrivelsen framgår bland annat att Växjö kommun vill att Växjö stad ska
vara tillgängligt för alla, vilket gör att fordon ska kunna ta sig till den
målpunkt i staden man önskar. Detta gör att det inte är lämpligt att
förbjuda genomfartstrafik. Växjö växer som stad och med det ökar
trafiken vilket även gör att det inte är lämpligt att stänga av gator för
genomfart.
I Växjö kommuns antagna Transportplan är målet att skapa ett mer
effektivt och hållbart transportsystem. Genom att en del invånare byter
till mer effektiva färdmedel frigörs kapacitet så att de som måste
fortsätta åka bil kan göra det. För att uppnå målet är några av
grundstenarna att föra över resor från bil till gång, cykel och
kollektivtrafik där alternativ finns. Även övergång till mer
miljöanpassade fordon och drivmedel förespråkas. Kommunen har också
jobbat med åtgärder för att göra centrum mer attraktivt för gående,
cyklister och kollektivtrafik. Dessa åtgärder kommer bidra till renare luft
och mindre trafik i centrum.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 111

Dnr 2020-00127

Medborgarförslag om outnyttjade parkeringar i
Växjö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Det är i dagsläget inte
aktuellt att ändra parkeringstaxan från zon 1 till zon 2 i World Trade
Center eller på Drottninggatan.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemålet att ändra
parkeringstaxan från zon 1 till zon 2 på de allmänt tillgängliga
parkeringsplatserna, ca 25 st, på plan 1 och 2 i World Trade Center samt
på Drottninggatan, ca 70 st. Detta med argumentet att det är ett mycket
dåligt utnyttjande av dessa parkeringsplatser.
På grund av att det är kommunfullmäktige som beslutar i ärenden
rörande taxor hanteras ärendet i fullmäktige och inte i nämnd.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges
behandling av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 186/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget. Det är i dagsläget inte aktuellt att ändra
parkeringstaxan från zon 1 till zon 2 i World Trade Center eller på
Drottninggatan.
Tekniska nämnden har i § 35/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att inte ändra parkeringstaxan från zon 1 till zon 2 i World
Trade Center, WTC, eller på Drottninggatan.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 112

Dnr 2020-00051

Medborgarförslag om att minska transportsektorns
användning av växthusgaser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att vi arbetar
aktivt med frågan om användning och produktion av vätgas. Det är dock
i dagsläget inte aktuellt att ändra i upphandlingen av stadsbussar eller
att omvandla biogas till vätgas.
Bakgrund
Den 10 januari 2020 inkom ett medborgarförslag till Växjö kommun om
att minska transportsektorns användning av växthusgaser. Fokus i det
förslaget handlar om att möjliggöra för en introduktion av vätgas i
transportsystemet i Växjö.
I medborgarförslaget föreslås huvudsakligen att:
• Växjö kommun tillsammans med Region Kronoberg utreder
möjligheten att stadsbussarna går på vätgas, istället för den
planerade inriktningen med eldrift.
• Växjö kommun utreder möjligheten till etablering av tankstation
för vätgas, och förser den med egenproducerad eller inlevererad
vätgas.
• Växjö kommun utreder möjligheterna att omvandla biogas till
vätgas.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges
hantering av medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen har i § 187/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att vi arbetar aktivt med frågan om
användning och produktion av vätgas. Det är dock i dagsläget inte
aktuellt att ändra i upphandlingen av stadsbussar eller att omvandla
biogas till vätgas.
Kommunchefen har i en skrivelse den 12 mars 2020 yttrat sig över
förslaget. Av skrivelsen framgår bland annat att vätgas kan spela en
viktig roll i ett hållbart transportsystem. Växjö kommunkoncern är redan
på flera sätt involverade i förstudier som tittar närmre på vilka
möjligheter som finns till såväl användning som produktion av vätgas.
Dels handlar det om deltagande i en regional förstudie under ledning av

Ordförandes signatur Justerares signatur
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Energikontor Sydost. Dels handlar det om en studie där Växjö Energi
och Linnéuniversitetet tittar på möjligheterna att producera vätgas vid
Sandviksverket.
De punkter som avsändaren av medborgarförslaget lyfter kan sägas
inkluderas i det arbete som redan pågår. Undantaget är den fråga som
kopplas till upphandlingen av stadsbussar, där upphandlingsprocessen
enligt uppgift kommit för långt för att det ska vara möjligt att inkludera
vätgas som ett alternativ.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Hållbarhetschefen

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 113

Dnr 2020-00152

Medborgarförslag om att inrätta en fritidsbank
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
kultur- och fritidsnämndens yttrande i § 33/2020 där det framgår att
nämnden bedömer att en fritidsbank inte är ett kommunalt
kärnuppdrag. Kommunfullmäktige ger dock kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att utreda om verksamheten kan bedrivas med annan
huvudman.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har tagit emot ett medborgarförslag om att införa
en fritidsbank för att låna sport- och fritidsutrustning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 188/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till kultur- och
fritidsnämndens yttrande i § 33/2020 där det framgår att nämnden
bedömer att en fritidsbank inte är ett kommunalt kärnuppdrag.
Kommunfullmäktige ger dock kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
utreda om verksamheten kan bedrivas med annan huvudman.
Kultur- och fritidsnämnden har i § 33/2020 lämnat följande yttrande:
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till konceptet Fritidsbank.
Att bedriva en fritidsbank bedöms inte vara ett kommunalt kärnuppdrag
och föreslår därför att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att
utreda om verksamheten kan bedrivas med annan huvudman.
Vidare framgår i nämndens bedömning att en fritidsbank innebär en
satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i
arbetet med Agenda 2030. Det främjar såväl spontan som organiserad
idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder till
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ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder,
kön, samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i
samband med frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för
arbetsträning och en tillgång för turismen.
Att driva en Fritidsbank i kommunal regi innebär en ökad kostnad för
kommunen. Kultur- och fritidsnämnden behandlar under april månad
ett parallellt ärende, ett medborgarförslag rörande Fritidsbank som
riktats direkt till nämnden.
Yrkanden
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Lena Wibroe (M), Alexander
Harréns (SD) och René Jaramillo (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Otto Lindlöf (S): Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med
att ställa sig positiv till konceptet fritidsbank. Kommunfullmäktige ger
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur verksamheten
kan bedrivas.
Björn Kleinhenz (V) med instämmande av Carin Högstedt (V) och Johnny
Werlöv (V): Bifall till medborgarförslaget.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 114

Dnr 2019-00648

Uppdrag om Likabehandlingsplan för Växjö
kommunkoncern
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Likabehandlingsplan för Växjö
kommunkoncern 2020-2023.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag
till en likabehandlingsplan för Växjö kommunkoncern i § 363/2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 128/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
antar Likabehandlingsplan för Växjö kommunkoncern 2020-2023.
Kommunchefen har i en skrivelse den 2 mars 2020 redogjort för ärendet
samt lämnat förslag till en likabehandlingsplan för Växjö
kommunkoncern 2020-2023. Av skrivelsen framgår bland annat att
likabehandlingslanen utgår från diskrimineringslagen, DL (2008:567).
Utifrån lagstiftningen och de områden som Växjö kommunkoncern har
rådighet över har sex utvecklings- och insatsområden tagits fram.
Planen innehåller inte aspekter kopplade till organisation eller resurser,
ställningstaganden rörande dessa delar ingår i budgetprocessen. Planen
bidrar inom flera områden till Hållbara Växjö 2030. I enlighet med 3 kap.
DL gällande aktiva åtgärder kopplas även en årlig aktivitetsplan till
likabehandlingsplanen, aktivitetsplanen tas fram av
kommunledningsförvaltningen.

Beslutet skickas till
För åtgärd
HR-chefen
För kännedom
Alla nämnder och styrelser
Författningssamlingen
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§ 115

Dnr 2020-00004

Uppföljning privata utförare 2019 Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen Uppföljning av privata
utförare år 2019.
Bakgrund
Enligt kommunallagen, ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta
ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare. Privat utförare definieras i kommunallagen
som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av
en kommunal angelägenhet. En privat utförare är en helt privat aktör
utan kommunalt ägande, det vill säga kommunala företag inkluderas inte
i begreppet. Programmet omfattar inte heller fristående skolor och
förskolor eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och inte är
upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.
I kommunfullmäktiges fastställda program för mål och uppföljning av
privata utförare, framgår att kommunstyrelsen ska följa upp
nämndernas arbete och kontroller genom en årlig sammanställning över
privata utförare. Uppföljningen ska rapporteras till fullmäktige
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 142/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen Uppföljning av privata utförare år 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 23 mars 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Av skrivelsen framgår att i bilagd bilaga (Uppföljning av privata utförare
år 2019 – Redovisning från nämndernas årsrapporter) sammanfattas
nämndernas redovisning av privata utförare år 2019 utifrån nämndernas
årsrapporter. Redovisningen beskriver antal och omfattning av privata
utförare inom respektive nämnds verksamhetsområde och den
uppföljning som nämnderna gjort under året.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchef
Ekonomi- och finanschef
Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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§ 116

Dnr 2019-00589

Ny resepolicy för anställda och förtroendevalda i
Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande Resepolicy, antagen av
kommunfullmäktige 24 mars 2009 (§ 54/2009).
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram
förslag på ny resepolicy.
Bakgrund
HR-avdelningen har fått i uppdrag att ta fram en ny version av
resepolicy för Växjö kommunkoncern
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 85/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande Resepolicy, antagen av
kommunfullmäktige 24 mars 2009 (§ 54/2009).
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram förslag
på ny resepolicy.
Kommunchefen har i en skrivelse den 15 januari 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att resa i
tjänsten kan vara viktigt för att nå Växjö kommunkoncerns uppsatta
verksamhetsmål. Resor ska planeras och genomföras med säkerhet,
effektivitet samt miljö- och kostnadsmedvetenhet i fokus utifrån
föreslagen resepolicy.
Förslaget till resepolicy syftar till att minska Växjö kommunkoncerns
miljöpåverkan samt bedriva vår verksamhet utifrån ett hållbart och
ekonomiskt perspektiv. Riktlinjer för resor beskriver på vilket sätt
resepolicyn ska efterlevas och beslutas av kommunchefen.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
HR-chefen
Författningssamlingen
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§ 117

Dnr 2020-00252

Nya elnätspriser för 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar Växjö Energi Elnät AB:s beslut om justering
av elnätspriser 2020.
Bakgrund
Coronakrisen betyder tuffa tider för många företag. För att underlätta
för det lokala näringslivet vill Växjö Energi Elnät AB justera
elnätsavgiften från och med 1 maj 2020.
Justeringen var inplanerad sedan tidigare men skulle genomförts först
2021. Förhoppningen är att kunna underlätta för de restauranger,
frisörer, industrier, konsultföretag, butiker och många andra som
kämpar för att finnas kvar när krisen är över.
Växjö Energi Elnät AB vill dessutom justera avgifterna för övriga kunder,
även de med 16 A, där merparten är privatkunder. Dels genom sänkning
av avgifterna, men även åtgärder för att säkerställa att de får den tariff
som är mest gynnsam ekonomiskt beroende på användningen av el.
För 2021 planeras för att fler kunder ska gå från säkrings-till
effektabonnemang. De planerade åtgärderna som nu görs, syftar även
till att underlätta dessa kommande steg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 189/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
noterar Växjö Energi Elnät AB:s beslut om justering av elnätspriser 2020.
Växjö Energi Elnät AB har i § 68/2020 beslutat att ge VD i uppdrag att
sänka elnätsavgifterna med 8 miljoner kronor från och med 2020-05-01,
i enlighet med redovisade åtgärder för respektive kategori. Prislistor tas
fram vilka ska godkännas av Växjö Energis styrelsepresidium före
ikraftträdandet.
VKAB har i § 60/2020 beslutat att notera de nya elnätspriserna för 2020
och sänder ärendet vidare till kommunfullmäktige.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Energi Elnät AB
Växjö Kommunföretag AB
Ekonomi- och finanschefen
Författningssamlingen
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§ 118

Dnr 2020-00247

Köavgift för kommunal bostadsförmedling för
perioden 1 juli 2020 till 30 juni 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förnya köavgiften för Växjös
kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2020 till den 30 juni
2021 och att sätta köavgiften till 100 kronor.
Bakgrund
VKAB och kommunfullmäktige beslutar årligen om köavgift för den
kommunala bostadsförmedlingen.
Kommunfullmäktige beslutade i § 8/2014 att inrätta en kommunal
bostadsförmedling och att från och med den 1 juli 2014 ta ut en årlig
avgift på 100 kronor av sökanden över 20 år i den vanliga bostadskön.
Avgiften ska omprövas årligen. Studentbostadskön ska vara avgiftsfri.
Vidare beslutade kommunfullmäktige att införa ett aktivitetskrav för alla
under 70 år. Vidare skulle det vara möjligt att ställa sig i kö från och med
det år sökanden fyller 17 år.
Kostnader för den kommunala bostadsförmedlingen, Boplats Växjö,
under 2019 var bland annat personalkostnader på kontaktcenter om
cirka 1 230 000 kronor samt kostnader för system och IT-drift om cirka
1 465 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 190/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att förnya köavgiften för Växjös kommunala bostadsförmedling
för perioden 1 juli 2020 till den 30 juni 2021 och att sätta köavgiften till
100 kronor
VKAB beslutade i § 44/2020 att föreslå kommunfullmäktige besluta att
förnya köavgiften för Växjös kommunala bostadsförmedling för perioden
1 juli 2020 till den 30 juni 2021 och att sätta köavgiften till 100 kronor.
Styrelsen för VKAB översände ärendet för beslut till kommunfullmäktige.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Kommunföretag AB
Författningssamlingen
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§ 119

Dnr 2016-00997

Antagande av näringslivsplan
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Näringslivsplan för Växjö kommun
med följande ändringar och tillägg:
Text under rubriken 2.1. Syfte ska ha följande lydelse:
Företagen som finns här ska ges goda förutsättningar att växa och
utveckla sina verksamheter i hela kommunen.
Text under rubriken 3.1.1 Stimulerar företagande och entreprenörskap ska
ha följande lydelse:
Växjö kommun stimulerar företagande och entreprenörskap i hela
kommunen genom att initiera, utveckla och samverka i nätverk,
samverkansprojekt och mötesplatser mellan näringsliv, akademi,
offentlig sektor och civilsamhället. Vidare samverkar Växjö kommun
med det företagsfrämjande systemet för att underlätta för företag att
starta, driva och utveckla sina verksamheter. Växjös företagsmix mellan
olika branscher gör oss motståndskraftiga och bidrar till fortsatt tillväxt.
Växjö kommun bidrar aktivt till att stärka kommunens profilområde
inom IT samt skog och trä där tillväxtpotentialen är stor för
innovationer och företag.
Text under rubriken 3.2.2. Verkar för god matchning till näringslivet ska
ha följande lydelse:
Växjö kommun möjliggör och initierar kvalificerade utbildningar genom
Växjölöftet Yrkeshögskola och uppdrags- och rekryteringsutbildning
genom Växjölöftet Vuxenutbildning utifrån företagens behov av
arbetskraft.
Text under rubriken 3.2.5 Verkar för en stärkt arbetsmarknadsregion ska
ha följande lydelse:
Växjö är tillväxtmotorn i regionen och utvecklas i samarbete med andra
kommuner i länet. Växjö kommun arbetar strategiskt för en integrerad
och förstorad arbetsmarknadsregion som sträcker sig utanför kommunoch länsgränserna genom att stärka infrastrukturen samt
gränsöverskridande samarbeten inom företagsetableringar, innovation,
utbildning och arbetsmarknad.
Text under rubriken 3.3.4 Stärker kunskapen om offentlig upphandling
ska ha följande lydelse:
Växjö kommun arbetar även för att underlätta för små och lokala aktörer
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att delta i offentliga upphandlingar på lika villkor.
Text under rubriken 3.5.2 Erbjuder attraktiva boendemiljöer ska ha
följande lydelse:
Växjö kommun erbjuder ett varierat utbud av bostäder vad gäller
boendeformer, lägen och utformning och utvecklar publika miljöer i hela
kommunen. Växjö kommun genomför trygghetsfrämjande insatser för
att stärka attraktiviteten. I samverkan med Linneuniversitetet och andra
berörda aktörer fortsätter Växjö kommun att utveckla Växjö som
universitetsstad.
Punkt 3.5.5 med rubrik Erbjuder förskola och skola med god kvalité och
därtill kompletterande text ska läggas till.
2. Kommunfullmäktige beslutar att näringslivsplanen ska utvärderas
senast våren 2024 för möjlighet till revidering under hösten 2024.
Bakgrund
I § 345/2016 gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att ta fram
en näringslivsstrategi för att möta olika verksamheters behov på lång
sikt. Uppdraget har genomförts i huvudprocessen ”Skapa
förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande
arbetsmarknad” och letts av näringslivschefen i samverkan med interna
och externa intressenter.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har efter sammanträdet med kommunstyrelsen lämnar
ett tillägg till näringslivsplan enligt kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen har i § 191/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige antar Näringslivsplan för Växjö kommun med
följande ändringar och tillägg:
Text under rubriken 2.1. Syfte ska ha följande lydelse:
Företagen som finns här ska ges goda förutsättningar att växa och
utveckla sina verksamheter i hela kommunen.
Text under rubriken 3.1.1 Stimulerar företagande och entreprenörskap ska
ha följande lydelse:
Växjö kommun stimulerar företagande och entreprenörskap i hela
kommunen genom att initiera, utveckla och samverka i nätverk,
samverkansprojekt och mötesplatser mellan näringsliv, akademi,
offentlig sektor och civilsamhället. Vidare samverkar Växjö kommun
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med det företagsfrämjande systemet för att underlätta för företag att
starta, driva och utveckla sina verksamheter. Växjös företagsmix mellan
olika branscher gör oss motståndskraftiga och bidrar till fortsatt tillväxt.
Växjö kommun bidrar aktivt till att stärka kommunens profilområde
inom IT samt skog och trä där tillväxtpotentialen är stor för
innovationer och företag.
Text under rubriken 3.2.2. Verkar för god matchning till näringslivet ska
ha följande lydelse:
Växjö kommun möjliggör och initierar kvalificerade utbildningar genom
Växjölöftet Yrkeshögskola och uppdrags- och rekryteringsutbildning
genom Växjölöftet Vuxenutbildning utifrån företagens behov av
arbetskraft.
Text under rubriken 3.2.5 Verkar för en stärkt arbetsmarknadsregion ska
ha följande lydelse:
Växjö är tillväxtmotorn i regionen och utvecklas i samarbete med andra
kommuner i länet. Växjö kommun arbetar strategiskt för en integrerad
och förstorad arbetsmarknadsregion som sträcker sig utanför kommunoch länsgränserna genom att stärka infrastrukturen samt
gränsöverskridande samarbeten inom företagsetableringar, innovation,
utbildning och arbetsmarknad.
Text under rubriken 3.3.4 Stärker kunskapen om offentlig upphandling
ska ha följande lydelse:
Växjö kommun arbetar även för att underlätta för små och lokala aktörer
att delta i offentliga upphandlingar på lika villkor.
Text under rubriken 3.5.2 Erbjuder attraktiva boendemiljöer ska ha
följande lydelse:
Växjö kommun erbjuder ett varierat utbud av bostäder vad gäller
boendeformer, lägen och utformning och utvecklar publika miljöer i hela
kommunen. Växjö kommun genomför trygghetsfrämjande insatser för
att stärka attraktiviteten. I samverkan med Linneuniversitetet och andra
berörda aktörer fortsätter Växjö kommun att utveckla Växjö som
universitetsstad.
Punkt 3.5.5 med rubrik Erbjuder förskola och skola med god kvalité och
därtill kompletterande text ska läggas till.
2. Kommunfullmäktige beslutar att näringslivsplanen ska utvärderas
senast våren 2024 för möjlighet till revidering under hösten 2024.
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Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 16 april 2020, för ärendet
och lämnar förslag till beslut. Under framtagandet har arbetet övergått
från att ta fram en strategi på tio års sikt till en plan på fem års sikt.
Processen för framtagandet har pågått under ett års tid med
nulägesanalyser, benchmarking, dialoger med näringslivet,
företagsfrämjande aktörer/samarbetspartners samt kommunens
förvaltningar och bolag. Under mars-april har näringslivsplanen skickats
på en informell remissrunda till de interna och externa parter som varit
involverade i framtagandet av planen.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Näringslivschefen
För kännedom
Författningssamlingen
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§ 120

Dnr 2019-00571

Antagande av Trafiksäkerhetsplan för Växjö
kommun 2020 - 2030
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Trafiksäkerhetsplan för Växjö kommun 2020–
2030 med tillhörande fördjupning Insatsområden och
trafiksäkerhetsåtgärder enligt bilaga.
Beslutet innebär att föregående Trafiksäkerhetsprogram för Växjö
kommun, som antogs av kommunfullmäktige 1997-05-29 § 70 samt den
åtgärdsdel som antogs av tekniska nämnden 1997-11-18, upphör att gälla.
Bakgrund
Växjö är en växande stad och kommun. I takt med att befolkningen och
trafikmängden ökar krävs det att kommunen utvecklar arbetet med
trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetsarbetet sker över förvaltningsgränser och
kräver en samverkan med dels interna och dels externa aktörer
exempelvis Trafikverket och vägsamfälligheter.
Arbetsprocessen med att ta fram Trafiksäkerhetsplan för Växjö kommun
har föregåtts av en förstudie under 2017 och 2018 genom flertalet
aktiviteter för att få en heltäckande bild och avgränsning för
Trafiksäkerhetsplanen. Detta har skett via intervjuer, dialog- och
reflektionsmöten m.m. Processen har drivits internt från Trafik- och
Gatuavdelningen för att samla kunskaper och erfarenheter från det
lokala och långsiktiga arbetet i Växjö stad och tätorter.
Tekniska nämndens arbetsutskott har i beslut den 10 oktober 2019 gett
förvaltningschefen i uppdrag att sända Trafiksäkerhetsprogram (numera
Trafiksäkerhetsplan) för Växjö kommun på remiss till dialog- och
referensgrupperna samt förvaltningarna i Växjö kommun, Region
Kronoberg, Länstrafiken Kronoberg, Trafikverket, Värends
Räddningstjänst, Polisen i Kronobergs län, Ambulansverksamheten i
Växjö, Länsstyrelsen Kronoberg, Cykelfrämjandet, FOT (Fotgängarnas
förening), NTF Jönköping, PRO Växjö, HSV (Handikapporganisationerna)
och MHF (Motorförarnas Helnykteristförbund).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 192/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
antar Trafiksäkerhetsplan för Växjö kommun 2020–2030 med tillhörande
fördjupning Insatsområden och trafiksäkerhetsåtgärder enligt bilaga.
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Beslutet innebär att föregående Trafiksäkerhetsprogram för Växjö
kommun som antogs av kommunfullmäktige 1997-05-29 § 70 samt den
åtgärdsdel som antogs av tekniska nämnden 1997-11-18 upphör att gälla
Tekniska nämnden har i § 39/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
antar Trafiksäkerhetsplan för Växjö kommun 2020–2030 med tillhörande
fördjupning Insatsområden och trafiksäkerhetsåtgärder enligt bilaga.
Beslutet innebär att föregående Trafiksäkerhetsprogram för Växjö
kommun som antogs av kommunfullmäktige 1997-05-29 §70 samt en
åtgärdsdel som antogs av tekniska nämnden 1997-11-18 upphör att gälla.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
För kännedom
Författningssamlingen
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§ 121

Dnr 2019-00478

Antagande av detaljplan Lejonet 5, Centrum, Växjö
kommun (Storgatan/Linnégatan)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Detaljplan Lejonet 5, centrum, Växjö kommun
enligt detaljplaneförslaget upprättat 2020-01-07, enligt 5 kap. 27 §, planoch bygglagen.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-02 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
Reservation
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet och lämnar följande skriftliga reservation:
Sverigedemokraterna värnar kulturarv som den äldre bebyggelsen i
stadskärnan av Växjö. Kvarteret Lejonet ligger i ett mycket känsligt och
centralt läge och är klassat som kulturmiljö av riksintresse. En
förändring av den enskilda byggnaden kan ge påverkan på riksintressets
värden och medför negativa effekter på kulturmiljön som helhet.
Stadens karaktär förändras alltför mycket av förtätning.
Växjö stad har genom århundranden förlorat stora delar av kulturarv
och stadens karaktärsdrag, av bränder. Att därmed förändra
detaljplanen på sätt som medger förändring av aktuell byggnad med
avvikande höjd enligt förslaget innebär ett ingrepp på kulturvärden
klassade som just riksintresse. Länsstyrelsen förklarar att ett bifallande
beslut riskerar ge fler negativa effekter på formspråk och kulturmiljö i
Växjös centrala delar.
Förändringen som nu kommer ske med majoritetens beslut om den
enskilda byggnadens formspråk och arkitektoniska framtoning kommer
att påverka den känsliga stadsbilden. Vi Sverigedemokrater menar att
påbyggnader och högre byggnader i centrum kommer skada
riksintressets värden nu när den utökade byggrätten tillåts.
Beslut som förändring enligt förslaget ska därför hanteras med stor
varsamhet vid allt behov av utveckling och förtätning. Därmed yrkas på
avslag.
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Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en ombyggnad
och utveckling av befintliga byggnader inom del av kvarteret Lejonet.
Syftet är också att skapa ändamålsenliga lokalerför fastighetsägaren
(Länsförsäkringar) som har funnits i staden i över 200 år.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Detaljplaneförslaget
har under perioden 2020-01-20 – 2020-02-10, enligt 5 kap. 18 § planoch bygglagen, varit utsänt till sakägare samt statliga myndigheter och
kommunala förvaltningar för granskning. Under samma tid har
granskningshandlingarna också funnits tillgängliga på
stadsbyggnadskontoret, Växjö kommuns kontaktcenter, stadsbiblioteket
samt digitalt på Växjö kommuns hemsida.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 193/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
antar Detaljplan Lejonet 5, centrum, Växjö kommun enligt
detaljplaneförslaget upprättat 2020-01-07, enligt 5 kap. 27 §, plan-och
bygglagen.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-02 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
Byggnadsnämnden har i § 64/2020 beslutat att godkänna
detaljplaneförslaget upprättat 2020-01-07, och överlämnar det till
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap. 27 §, plan- och
bygglagen.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-02 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet
Yrkanden
Conny Lindahl (SD): Kommunfullmäktige beslutar att inte anta detaljplan
för Lejonet 5, centrum, Växjö kommun.
Anton Olsson (M) med instämmande av Tony Lundstedt (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för bifall till Conny Lindahls yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56
röster mot 5 röster för Conny Lindahls yrkande. Se omröstningsbilaga 5.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Berörda sakägare
Byggnadsnämnden
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Omröstningsbilaga 5
§ 121 Antagande av detaljplan Lejonet 5, Centrum, Växjö kommun
(Storgatan/Linnégatan)
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

56
5
0
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Ola Löfquist(S)
Lisa Larsson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Marko Kosonen (S)
Yusuf Isik (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakobsson

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Claes Bromander (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M)

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 122

Dnr 2018-00646

Antagande av detaljplan för Växjö 10:35, Väster
(vid kv. Fabriken)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Växjö 10:35, Väster upprättat
2019-11-18 och reviderat 2020-03-03, enligt 5 kap. 27 § plan- och
bygglagen.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-03 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
ändringar som redovisas i utlåtandet.
Bakgrund
Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) i samarbete med APP Properties
AB har ansökt om planändring för en del av fastigheten Växjö 10:35 på
Väster (vid kv. Fabriken) som ägs av Växjö kommun. Planändringen avser
en förändring av nuvarande markanvändning, från bl.a. markparkering
utan byggrätt, till en byggnation av bostäder och parkeringshus i flera
plan. Kommunstyrelsen har genom sitt beslut (KS 2017-10-31 § 490)
godkänt en avsiktsförklaring mellan Växjö kommun, Vöfab och APP
Properties AB, om framtida markförsäljning avseende berörda delen av
fastigheten Växjö 10:35. BN fattade beslut om detaljplan 2017-12-13.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar, dvs. byggrätt, så att
parkeringshus samt bostäder med centrumändamål kan byggas inom en
del av fastigheten Växjö 10:35. Detaljplanen handläggs med utökat
förfarande.
Detaljplaneförslaget har under perioden 2019-11-29 - 2019-12-20, enligt
5 kap. 18 § plan- och bygglagen, varit utställt för granskning.
Underrättelse om granskning har skickats till alla berörda sakägare samt
övriga som yttrat sig i ärendet. Under samma tid har
granskningshandlingarna också funnits tillgängliga på
stadsbyggnadskontoret, Växjö kommuns kontaktcenter, stadsbiblioteket
samt digitalt på Växjö kommuns webbsida.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 194/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
antar detaljplan för Växjö 10:35, Väster upprättat 2019-11-18 och
reviderat 2020-03-03, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen.
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Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-03 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
ändringar som redovisas i utlåtandet.
Byggnadsnämnden har i § 62/2020 beslutat att godkänna
detaljplaneförslaget upprättat 2019-11-18 och reviderat 2020-03-03 och
överlämna det till kommunfullmäktige för antagandet enligt 5 kap. 27 §
plan- och bygglagen.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-03 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
ändringar som redovisas i utlåtandet.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Berörda sakägare
Byggnadsnämnden
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§ 123

Dnr 2020-00308

Avsägelse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges
valberedning - Caroline Persson (L)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län för ny sammanräkning.
3. Kommunfullmäktige utser Susanna Röing (L) till ny ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.
Bakgrund
Caroline Persson (L) har i en skrivelse, den 6 maj 2020, avsagt sig alla
sina förtroendeuppdrag däribland uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Caroline Persson
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 124

Dnr 2020-00210

Val av ny ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning efter Rose-Marie Holmqvist (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Ann-Kristin Lindquist (S) till ny ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning och Martina Forsberg (S) till ny
ersättare.
Bakgrund
Rose-Marie Holmqvist (S) har i en skrivelse, den 11 mars 2020, avsagt sig
uppdraget som ledamot i valberedningen.
Kommunfullmäktige har den 21 april beviljat avsägelsen.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 125

Dnr 335105

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen - Caroline Persson (L)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Susanna Röing (L) till ny ersättare i
kommunstyrelsen till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Caroline Perssons (L) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 21/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Susanna Röing (L) till ny ersättare i
kommunstyrelsen till och med 2022-12-31.

Beslutet skickas till
För kännedom
Susanna Röing
Caroline Persson
Kommunstyrelsen
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 126

Dnr 2020-00318

Avsägelse från uppdrag som ersättare i tekniska
nämnden - Nicklas Bernthsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen (gäller från och med
2020-06-01).
2. Kommunfullmäktige utser Erik Solfors (S) till ny ersättare i
tekniska nämnden från och med 2020-06-01 till och med 202212-31.
Bakgrund
Nicklas Bernthsson (S) har via e-tjänst den 12 maj 2020 avsagt sig
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden från och med 2020-06-01.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 22/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen (gäller från och med 2020-0601).
2. Kommunfullmäktige utser Erik Solfors (S) till ny ersättare i tekniska
nämnden från och med 2020-06-01 till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Nicklas Bernthsson
Erik Solfors
Tekniska nämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 127

Dnr 2020-00146

Återgång till uppdrag som 2:e vice ordförande i
omsorgsnämnden - Julia Berg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att Julia Berg (S) återgår till sitt uppdrag
som 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden från och med 1 juli 2020.
Det innebär att Marie-Louise Gustavsson (S) lämnar omsorgsnämnden
vid samma datum.
Bakgrund
Fullmäktige har i § 48/2020 beviljat Julia Berg (S) föräldraledigt från
uppdraget som 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden. Julia Berg har
meddelat att hon återgår till sitt uppdrag den 1 juli 2020.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 23/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
noterar att Julia Berg (S) återgår till sitt uppdrag som 2:e vice ordförande
i omsorgsnämnden från och med 1 juli 2020. Det innebär att MarieLouise Gustavsson (S) lämnar omsorgsnämnden vid samma datum.
Beslutet skickas till
För kännedom
Julia Berg
Marie-Louise Gustavsson
Omsorgsnämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 128

Dnr 2020-00022

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
2020-04-30 Motion om att erbjuda medarbetare inom omsorgen
tillsvidareanställning - Malin Lauber (S)
2020-04-24 Motion om att ta bort minutscheman för vårdpersonal Tomas Thornell (S)
2020-04-23 Motion om barnomsorg oavsett tid på dygnet - Malin
Lauber (S)
Medborgarförslag
2020-05-06 Medborgarförslag om kickbike ramp
2020-05-01 Medborgarförslag om kombinerad styrketräningsbana och
lekplats i Rottne
2020-04-28 Medborgarförslag om utomhusgym på Vikaholm
2020-04-27 Medborgarförslag om att pausa detaljplanearbetet kring
den föreslagna sjukhustomten i Räppe (Rimfrosten 1 m.fl.)
2020-04-24 Medborgarförslag om en 18-hålsbana för frisbeegolf
2020-04-19 Medborgarförslag om cykelpark på Teleborg
2020-04-16 Medborgarförslag om farthinder på Lugnets väg
2020-04-15 Medborgarförslag om cykeltunnel under väg 23
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§ 129

Dnr 2020-00019

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden
väckta genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslag om kickbikeramp överlämnas till tekniska
nämnden
• Medborgarförslag om cykeltunnel under väg 23 överlämnas till
tekniska nämnden
• Medborgarförslag om en 18-hålsbana för frisbeegolf överlämnas
till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om utomhusgym på Vikaholm överlämnas till
tekniska nämnden
• Medborgarförslag om kombinerad styrketräningsbana och
lekplats i Rottne överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om farthinder på Lugnets väg 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
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
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§ 130

Dnr 2020-00016

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Följande skrivelser och beslut meddelas kommunfullmäktige.
2020-05-08 Tekniska nämndens beslut § 66 Medborgarförslag om
multisportarena i området Ringsberg/Spetsamossen
2020-05-08 Tekniska nämndens beslut § 65 Medborgarförslag om att
bygga en cykelväg mellan Växjö och Stenslanda
2020-05-08 Tekniska nämndens beslut § 64 Medborgarförslag om att
skapa en cykelöverfart med trafikljus vid korsningen av
Mörners väg och Höstvägen
2020-05-08 Tekniska nämndens beslut § 63 Medborgarförslag om en
rondell i korsningen vid Vallanäsvägens utfart mot
Söderleden
2020-05-08 Tekniska nämndens beslut § 62 Medborgarförslag om att
installera rörelsedetektorer i gatubelysning för att spara
energi
2020-05-04 Omsorgsnämndens rapportering till IVO över ej verkställda
beslut enligt LSS respektive SoL perioden 200101-200331
(kvartal 1)
2020-05-06 Granskningsrapport för VoB Syd AB 2019
2020-04-14 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07 § 130
Medborgarförslag om nyttjande av illustrationer för Växjös
framtida simhall på befintlig plats
2020-04-14 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07 § 129
Medborgarförslag om uppmärksammande av arbete för
humanitära insatser
2020-04-14 Byggnadsnämndens beslut gällande medborgarförslag om
rapportering av fastigheter med otillåten växtlighet vid
körbana
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§ 131

Dnr 2018-00581

Anmälan av gruppledare för Socialdemokraterna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar anmälan i protokollet.
Bakgrund
Socialdemokraterna anmäler att Martin Edberg och Julia Berg kommer
ta över gruppledarskapet för Socialdemokraterna från och med den 1 juli
2020 från Otto Lindlöf och Martina Forsberg.
Ersättningen ska fördelas så att Martin Edberg har 7/12 och Julia Berg
5/12 från 1 juli.
Beslutet skickas till
För kännedom
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 132

Dnr 2020-00327

Ändring av miljö- och hälsoskyddsnämndens
reglemente med anledning av ny lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i miljö- och
hälsoskyddsnämndens reglemente:
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens
uppgifter enligt ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
Lagen beräknas träda i kraft den 1 juli 2020.
Bakgrund
Regeringen har i utkast till lagrådsremiss lämnat förslag till en ny lag om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Förslaget i sin helhet presenteras på regeringens webbplats:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserienoch-promemorior/2020/05/utkast-till-lagradsremiss-en-ny-lag-omtillfalliga-smittskyddsatgarder-pa-serveringsstallen/
Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att
vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar
covid-19.
Kommunen utövar tillsyn och kan meddela de förelägganden som
behövs för att lagen och anslutande föreskrifter följs. Kommunen ska vid
behov samråda med smittskyddsläkaren.
Länsstyrelsen ska följa kommunernas verksamhet och biträda
kommunerna med information och råd. Folkhälsomyndigheten får
meddela föreskrifter om smittskyddsåtgärder och får meddela
föreskrifter om verkställigheten av lagen.
Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av
2020.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
89 (90)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-05-19

Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 19 maj 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. För att miljö- och hälsoskyddsnämnden
ska kunna utöva tillsyn enligt den nya lagen måste kommunfullmäktige
delegera kommunens uppgifter enligt den nya tillfälliga lagen till miljöoch hälsoskyddsnämnden.
På grund av att ärendet brådskar så kommer ärendet behandlas av
kommunfullmäktige utan föregående beredning. Detta kan ske om alla
närvarande ledamöter är ense om beslutet. Ärendet är heller inte
kungjort och för att kommunfullmäktige ska kunna behandla ärendet
måste samtliga ledamöter vara överens om att ta upp ärendet för
behandling.
Kommunledningsförvaltningen har samrått med miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i frågan.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
För kännedom
Författningssamlingen
Centrala krisledningsstaben
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