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Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 – 22.30 

 Bo Frank (M), ordförande, och Cheryl Jones Fur 
(MP), 1:e vice ordförande, deltog på plats, övriga 
ledamöter och ersättare deltog 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) § 276-327 
Andreas Lindström (M) § 270-275, 281-285, 303-
327 
Glenn Nilsson (M) 
Björn Svensson (M) 
Edwart Oguz (M) § 270-279, 286-302 
Lars-Göran Svensson (M) 
Eva Johansson (C) 
Anders Bengtsson (C) 
Margareta Jonsson (C) 
Andreas Håkansson (C) § 270-278 
Claes Bromander (C) § 279-327 
Gunnar Nordmark (L) 
Susanna Blad Röing (L) 
Anna Zelvin (KD) 
Jon Malmqvist (KD) 
Ricardo Chavez (KD) 
Malin Lauber (S) 
Alf Skogmalm (S) 
Julia Berg (S) 
Tomas Thornell (S) § 270-283, 286-302 
Anette Nerlie-Anderberg (S) § 284-285, 303-327  
Tajma Sisic (S) 
Martin Edberg (S) § 270-283, 286-302 
Anders Lindoff (S) § 284-285, 303-327 
Henrietta Serrate (S) § 270-279 
Marie-Louise Gustafsson (S) § 280-327 
Gunnar Storbjörk (S) 
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Arijeta Reci (S) 
Otto Lindlöf (S) 
Tony Lundstedt (S) 
Martina Forsberg (S) § 270-279, 293, 297 
Ola Löfquist (S) § 280-292, 294-296, 298-327 
Hugo Hermansson (S) 
Lisa Larsson (S) 
Ann-Kristin Lindquist (S) 
Marko Kosonen (S) 
Gullvi Strååt (S) 
Carin Högstedt (V) 
Johnny Werlöv (V) 
Elisabet Flennemo (V) 
Björn Kleinhenz (V) 
Magnus Wåhlin (MP) 
Gunnel Jansson (MP) 
Per Nilimaa (SD) 
Christer Svensson (SD) 
Conny Lindahl (SD) 
Alexander Harréns (SD) 
Yusuf Isik (S) 
Mikael Virdelo (M) § 275-327 
Andreas Ekman (M) § 270-274 
Anna Gustbée (M) 
Hannes Jónsson (SD) 
Håkan Frizén (V) 
Yvonne Ekaremål (C) 
Rickard Karlsson (L) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Pia Philipsson (M) 
Kenneth Quick (M) 
Setareh Najafidigehsara (M) 
Agneta Nordlund G-son (M) 
Annika Nilsson (C) 
Patrik Åkesson (KD) 
Michael Färdig (L) 
Kaj-Mikael Petersson (KD) 
Erika Lagergren (S) 
Ola Löfquist (S) 
Cecilia Lundin Danielsson (S) 
Michael Sjöö (S) 
Henrik Vahldiek (S) 
Ann-Christin Eriksson (V) 
Ylva Jönsson (V) 
Erik Jansson (MP) 
Romeo Pettersson (SD) 
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Tjänstepersoner 

 
Martin Fransson, sekreterare 
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare 

 
Övriga 

 
Åsa Edgren, t.f. VD/Scenkonstchef 
Regionteatern Blekinge-Kronoberg § 272 

 

Justering 

 

Justerare Rose-Marie Holmqvist (S) 
Otto Lindlöf (S) 
 

Plats och tid Kommunhuset, den 18 december kl. 09.00  

Justerade paragrafer §§ 270-327 

Ajournering 
 
 
 
 
 

Allmänhetens 
frågestund 
 

15.25-15.45 
17.15-17.20 Allmänhetens frågestund 
17.30-17.45 
19.50 – 20.05 
 
 
Två medborgare har via e-post ställt en 
likalydande fråga om varför Växjö kommun inte 
medverkade vid det samrådsmöte som 
genomfördes i augusti med anledning av 
planerad byggnation av vindkraftverk i Uråsa. 
 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens 
ordförande Anna Tenje (M). 
 
En medborgare har via e-post frågat om 
belysning på hinderbanan vid Kampen samt om 
det finns planer på en Bikepark i kommunen. 
 
Frågan besvaras av tekniska nämndens 
ordförande Sofia Stynsberg (M) 
 
 

Anmärkning Med anledning av den pågående pandemin 
genomfördes mötets som ett digitalt möte där 
samliga deltog på distan förutom ordförande Bo 
Frank och 1:e vice ordförande Cheryl Jones Fur 
som var på plats i sammanträdessalen. 
 
Ärendena behandlades i följande ordning: 
§ 270-279, 297, 293, 287-292, 294-296, 298-302, 
280-285, 303-327 
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Underskrifter 

 

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Martin Fransson 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Bo Frank 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Rose-Marie Holmqvist 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Otto Lindlöf 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-12-15 

 

   

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

5 (106) 

 

_____________________________________________________________ 
 

                                  Bevis om anslag av protokoll 
 

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2020-12-15 är 
justerat. 

Anslagsdag 2020-12-18 

Anslaget tas ner 2021-01-11 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kansliavdelningen 
 

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

……………………………………………………… 

 
Martin Fransson 
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Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 
15 december 2020 

§ 270 Dnr 302917 
Justering av protokoll.............................................................................. 11 

§ 271 Dnr 313843 
Godkännande av dagordning .............................................................. 12 

§ 272 Dnr 338983 

Utdelning av Växjö kommuns mångfaldspris 2020 ......................... 13 

§ 273 Dnr 2015-00761 
Information om arbetet med Växjö station och kommunhus - 
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) ............................... 14 

§ 274 Dnr 2020-00213 

Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö kommun - 
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) ............................... 15 

§ 275 Dnr 297257 

Ledamöternas och ersättarnas frågestund .....................................16 

§ 276 Dnr 2020-00021 
Framställda interpellationer .................................................................. 17 

§ 277 Dnr 2020-00552 
Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Anna 
Tenje (M) till Björn Kleinhenz (V) om den totala kostnaden för 
nya kommunhuset ..................................................................................... 18 

§ 278 Dnr 2020-00363 
Motion om barnbokslut i Växjö kommun - Maria Garmer (V) ......19 

§ 279 Dnr 2020-00381 
Motion om bostad som integrationsfrämjande insats - Maria 
Garmer (V) .................................................................................................. 21 

§ 280 Dnr 2020-00443 
Motion om anställning till ungdomar som omfattas  av 
gymnasielagen och riskerar utvisning- Björn Kleinhenz (V) och 
Maria Garmer (V) .................................................................................... 26 

§ 281 Dnr 2020-00297 
Motion om att erbjuda medarbetare inom omsorgen 
tillsvidareanställning - Malin Lauber (S) ........................................... 30 
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§ 282 Dnr 2020-00317 
Motion om att fasa ut de delade turerna inom omsorgen i Växjö 
kommun - Martin Edberg (S) ................................................................ 33 

§ 283 Dnr 2020-00279 
Motion om att ta bort minutscheman för vårdpersonal - Tomas 
Thornell (S)................................................................................................. 36 

§ 284 Dnr 2020-00452 

Motion om vuxenutbildning i kommunal regi - Malin Lauber (S) 39 

§ 285 Dnr 2020-00278 
Motion om barnomsorg oavsett tid på dygnet - Malin        
Lauber (S) .................................................................................................. 43 

§ 286 Dnr 2020-00338 
Medborgarförslag om utökning av tjänster på 
återvinningscentraler ............................................................................. 46 

§ 287 Dnr 2020-00557 
Medborgarförslag om avhysning av rovdjur ................................... 48 

§ 288 Dnr 2020-00435 

Medborgarförslag om att hemtjänstpersonal får utbildning i 
självförsvar ................................................................................................ 49 

§ 289 Dnr 2020-00404 

Medborgarförslag om kommunalt förvärv av mark i 
Regementsparken .................................................................................... 51 

§ 290 Dnr 2020-00320 
Medborgarförslag om begränsad hastighet inom Växjö 
kommuns tätorter .................................................................................... 52 

§ 291 Dnr 2020-00390 
Medborgarförslag om signaturmelodi för Växjö kommun ........... 53 

§ 292 Dnr 2020-00486 

Medborgarförslag om beredskap mot olyckor ............................... 54 

§ 293 Dnr 2020-00554 
Medborgarförslag om parkeringsvärdar i centrum ...................... 55 

§ 294 Dnr 2020-00421 

Medborgarförslag om att enbart använda svenska ord i Växjö 
kommuns skriftspråk ................................................................................ 56 

§ 295 Dnr 2020-00450 

Medborgarförslag om att laga stålräcke i korsningen 
Arabygatan och Storgatan .................................................................. 58 
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§ 296 Dnr 2020-00506 
Medborgarförslag om att göra grönområde till ängsmark ........ 59 

§ 297 Dnr 2020-00507 
Medborgarförslag om ett övergångställe på Kastellvägen vid 
Björnbärsvägen på Hovshaga ........................................................... 60 

§ 298 Dnr 2020-00432 

Medborgarförslag om ytterligare ett farthinder på 
Vildgåsvägen ............................................................................................ 62 

§ 299 Dnr 2020-00473 
Medborgarförslag om metod att anmäla invasiva arter till Växjö 
kommun ...................................................................................................... 63 

§ 300 Dnr 2020-00579 
Medborgarförslag om att slå ihop Vidingehem AB, 
Växjöbostäder AB samt Växjö Fastighetsförvaltning AB .............. 64 

§ 301 Dnr 2020-00441 
Medborgarförslag om att placera sevärdheter till minne av 
regementstiden i Regementsparken .................................................. 67 

§ 302 Dnr 2020-00445 
Medborgarförslag om att införa frivillig avgift för alla som vistas 
vid sjöar och vattendrag ....................................................................... 68 

§ 303 Dnr 2020-00654 

Vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2021 ................... 69 

§ 304 Dnr 2020-00629 
Tryggande av kommunens pensionsåtagande genom nyttjande 
av prognostiserat överskott 2020........................................................ 71 

§ 305 Dnr 2020-00596 
Renhållningstaxa 2021 ........................................................................... 74 

§ 306 Dnr 2020-00680 

Utbetalning av partistöd 2021 ............................................................. 76 

§ 307 Dnr 2020-00653 
Satsning på ökad trygghet och effektivitet inom socialpsykiatrin 
i Växjö kommun 2020 ............................................................................... 77 

§ 308 Dnr 2020-00701 

Extra medlemsbidrag år 2020 till Värends 
Räddningstjänstförbund ........................................................................ 79 

§ 309 Dnr 2020-00663 
Extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB............................... 80 
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§ 310 Dnr 2020-00661 
Extra ägartillskott till Huseby Bruk AB................................................ 85 

§ 311 Dnr 2020-00666 
Finansiering av satsning på ökad trivsel och attraktivitet i Växjö 
kommun 2020 och särskild satsning på omstart för kultur- och 
föreningslivet ............................................................................................. 87 

§ 312 Dnr 2020-00652 

Begäran att kvarstå på uppdrag som ledamot i nämnden för 
arbete och välfärd .................................................................................. 89 
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ersättare i kommunfullmäktiges valberedning - Christoffer 
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Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning - Andreas Olsson (C) ....................................................91 

§ 315 Dnr 2018-00581 
Anmälan av ny gruppledare för Centerpartiet .............................. 92 

§ 316 Dnr 2020-00643 

Val av ny ersättare i utbildningsnämnden efter Gunilla Claesson 
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§ 317 Dnr 339068 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden - Christoffer Nordmark (M) ......................... 94 

§ 318 Dnr 2020-00692 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Växjö 
Småland Airport AB - Malin Lauber (S) ............................................. 95 

§ 319 Dnr 2020-00705 

Avsägelse från uppdrag som kommunalråd, ledamot, tillika 1:e 
vice ordförande, i kommunstyrelsen, ledamot i VKAB och 
ledamot i krisledningsnämnden - Eva Johansson (C) ................... 96 

§ 320 Dnr 2020-00631 
Ny ersättare i styrelsen för Vältöjan Fastigheter A AB och 
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Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Växjö 
Citysamverkan ideell förening - Andreas Olsson (C) .................... 99 
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§ 270 Dnr 302917  
 

Justering av protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Rose-Marie Holmqvist (S) och Otto 
Lindlöf (S) ska justera dagens protokoll.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
 
Justering äger rum fredagen den 18 december klockan 09:00 i 
kommunhuset.  
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§ 271 Dnr 313843  
 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande tillägg: 

• Utdelning av Växjö kommuns mångfaldspris 2020 
 
Bakgrund 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner den 
utskickade dagordningen med följande tillägg: 

• Utdelning av Växjö kommuns mångfaldspris 2020 
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§ 272 Dnr 338983  
 

Utdelning av Växjö kommuns mångfaldspris 2020 

 
Magnus P Wåhlin, ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, 
presenterar årets pristagare, Regionteatern Blekinge-Kronoberg, och 
läser upp motiveringen. 
 
Åsa Edgren, t.f. VD/Scenkonstchef Regionteatern Blekinge-Kronoberg 
tackar för priset och informerarar bland annat om deras arbete med 
medborgarscen.  
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§ 273 Dnr 2015-00761  
 

Information om arbetet med Växjö station och 
kommunhus - kommunstyrelsens ordförande Anna 
Tenje (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.  
 
Bakgrund 
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar om arbetet 
med Växjö station och kommunhus. Tenje informerar också om 
pågående exploateringsarbeten på stationsområdet och om arbetet med 
ombyggnad av Klosterbron. 
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§ 274 Dnr 2020-00213  
 

Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö 
kommun - kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.  
 
Bakgrund 
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, lämnar vid dagens 
sammanträde en lägesbild av Coronapandemin i Växjö kommun. 
 
Tenje redogör först för läget i regionen och för de nationella allmänna 
råden och går sedan in på påverkan på kommunens verksamheter och 
särskilt omsorgsförvaltningen.  
 
Antalet smittade inom omsorgen har ökat och det finns svårigheter med 
bemanning på vissa enheter. Det pågår just nu distansundervisning för 
gymnasieskolorna men är i nuläget oklart för hur det kommer bli efter 
jullovet.  
 
Tenje informerar slutligen om de kommunikationsinsatser som görs, hur 
kommunen underlättar för näringslivet samt om planeringen av den 
kommande vaccinationen. 
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§ 275 Dnr 297257  
 

Ledamöternas och ersättarnas frågestund 

Alf Skogmalm (S) frågar kommunstyrelsen ordförande och tillika 
ordförande i SSAM, Anna Tenje (M) om skötseln av 
återvinningscentralen i Lammhult. 
 
Frågan besvaras av Anna Tenje. 
 
 
Christer Svensson (SD) frågar ordförande Bo Frank (M) om 
kapitelindelning av kommunfullmäktiges webbsändning i efterhand. 
 
Frågan besvaras av Bo Frank. 
 
 
Lisa Larsson (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla 
Tornéus (M) om lönetillägg för lärare på landsbygden. 
 
Frågan besvaras av Pernilla Tornéus. 
 
 
Tomas Thornell (S) frågar kommunstyrelsen ordförande Anna Tenje (M) 
om tidplanen för vaccination mot Covid-19. 
 
Anna Tenje och omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) svarar.  
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§ 276 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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§ 277 Dnr 2020-00552  
 

Interpellationssvar från kommunstyrelsens 
ordförande Anna Tenje (M) till Björn Kleinhenz (V) 
om den totala kostnaden för nya kommunhuset 

 
Kommunfullmäktige har i § 197/2020 medgett en interpellation från 
Björn Kleinhenz (V) till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
om den totala kostnaden för det nya kommunhuset. 
 
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.  
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§ 278 Dnr 2020-00363  
 

Motion om barnbokslut i Växjö kommun - Maria 
Garmer (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att man bör avvakta 

den pågående implementeringen av Barnkonventionen och de 
beslutade aktiviteterna och förändrade arbetssätt i ordinarie 
verksamhet och processer i kommunkoncernen innan beslut tas 
om ytterligare åtgärder. 

 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utvärdera 

implementeringen efter ett år och då på nytt ta ställning till om 
ett särskilt barnbokslut är aktuellt.  

 
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 
Vänsterpartiets kommunala grupp genom Maria Garmer (V) har 
inkommit med en motion om att införa barnbokslut i Växjö kommun. 
Med anledning av att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 föreslås i 
motionen att det införs barnbokslut i Växjö kommun eftersom barn och 
unga ska vara prioriterade samt att barnrättslagen ska medföra att barn 
ses som rättighetsbärare. Motionen föreslår att nämnder och styrelser 
årligen redovisar hur man arbetar med barns rättigheter samt hur barns 
och ungas delaktighet ser ut i verksamheterna. Motionen föreslår även 
att dessa redovisningar ska ligga till grund för ett årligt barnbokslut för 
Växjö kommun. Ett barnbokslut kan kortfattat beskrivas som ett sätt att 
granska hur kommunen arbetar med barns rättigheter och hur ett 
barnperspektiv tas i beaktande vid beslut och insatser.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 426/2020 föreslagit följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att man bör avvakta 
den pågående implementeringen av de beslutade aktiviteterna 
och förändrade arbetssätt i ordinarie verksamhet och processer i 
kommunkoncernen innan beslut tas om ytterligare åtgärder. 
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2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utvärdera 

implementeringen efter ett år och då på nytt ta ställning till om 
ett särskilt barnbokslut är aktuellt. 

 
Kommunchefen har i en skrivelse den 3 september 2020 yttrat sig över 
motionen. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att många 
kommuner och regioner redovisar årligen ett barnbokslut för att 
synliggöra barnens rätt i beslutfattande och möjlighet till delaktighet 
samt få förslag till inriktningar och prioriteringar framöver. 
Under senare delen av 2020 kommer Växjö kommun att börja använda 
en ny mall för tjänsteskrivelser. I mallen finns ett barnrättsbaserat 
beslutsunderlag som ska biläggas till de ärenden där barn direkt eller 
indirekt berörs. Bedömningen är att lagen efterlevs när 
barnrättsbaserade beslutsunderlag biläggs handlingarna inför beslut.  
En ambitionshöjning kring det barnrättsbaserade arbetet kan vara att 
man årligen gör ett barnbokslut. Det skulle innebära en ökad strategisk 
funktion som samordnar arbetet kring barnrättsbaserat arbete samt 
arbetet kring barnbokslutet och en resurshöjning.  
 
Yrkanden 
Elisabeth Flennemo (V) med instämmande av Hugo Hermansson (S): 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Cheryl Jones Fur (MP) med instämmande av Anna Zelvin (KD): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Motionären 
Utvecklingschefen 
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§ 279 Dnr 2020-00381  
 

Motion om bostad som integrationsfrämjande insats 
- Maria Garmer (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till VKAB:s 
yttrande där det framgår att VKAB konstaterar att de kommunala 
bostadsbolagen arbetar aktivt för att minska segregationen genom att 
erbjuda nyanlända bostäder som återfinns i hela bostadsbeståndet inom 
Växjö kommun och inte bara begränsat till vissa områden. Vidare ser 
VKAB att bostadsbolagen för en kontinuerlig dialog med de nyanlända 
och informerar om kravet att ställa sig i bostadskön för att kunna hyra 
en lägenhet efter etableringstiden. Slutligen konstaterar VKAB att de 
nyanlända med hjälp av bostadsbolagen har löst boendesituationen efter 
att etableringskontraktet har upphört.  
 
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 
Maria Garmer (V) har den 10 juni 2020 lämnat en motion till 
kommunfullmäktige där följande föreslås: 

• att de lägenheter som erbjuds nyanlända ska finnas i hela Växjö 
kommun. 

• att nyanlända erbjuds egna tillsvidarekontrakt, alternativt att 
etableringslägenheterna ska överlåtas med eget kontrakt för de 
nyanlända efter två års etablering.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 427/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till VKAB:s 
yttrande där det framgår att VKAB konstaterar att de kommunala 
bostadsbolagen arbetar aktivt för att minska segregationen genom att 
erbjuda nyanlända bostäder som återfinns i hela bostadsbeståndet inom 
Växjö kommun och inte bara begränsat till vissa områden. Vidare ser 
VKAB att bostadsbolagen för en kontinuerlig dialog med de nyanlända 
och informerar om kravet att ställa sig i bostadskön för att kunna hyra 
en lägenhet efter etableringstiden. Slutligen konstaterar VKAB att de 
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nyanlända med hjälp av bostadsbolagen har löst boendesituationen efter 
att etableringskontraktet har upphört. 
 
VKAB har i § 117/2020 yttrat sig över motionen enligt följande: 
VKAB konstaterar att de kommunala bostadsbolagen arbetar aktivt för 
att minska segregationen genom att erbjuda nyanlända bostäder som 
återfinns i hela bostadsbeståndet inom Växjö kommun och inte bara 
begränsat till vissa områden. Vidare ser VKAB att bostadsbolagen för en 
kontinuerlig dialog med de nyanlända och informerar om kravet att 
ställa sig i bostadskön för att kunna hyra en lägenhet efter 
etableringstiden. Slutligen konstaterar VKAB att de nyanlända med hjälp 
av bostadsbolagen har löst boendesituationen efter att 
etableringskontraktet har upphört. 
Nämnden för arbete och välfärd har i § 165/2020 lämnat följande 
yttrande: 
 
Nämnden för arbete och välfärd rekommenderar kommunfullmäktige 
följande: 
- att avslå att nyanlända erbjuds egna tillsvidarekontrakt, alternativt att 
etableringslägenheterna ska överlåtas med eget kontrakt för de 
nyanlända efter två års etablering i enlighet med svaret. 
- att besvara att de lägenheter som erbjuds nyanlända ska finnas i hela 
Växjö kommun i enlighet med svaret.  
 
Yrkanden 
Björn Kleinhenz (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Julia Berg (S) med instämmande av Malin Lauber (S): 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att etableringslägenhet kan 
överlåtas till egna förstahandskontrakt för barnfamiljer. 
 
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Christer Svensson (SD), 
Ricardo Chavez (KD), Hannes Jónsson (SD) och René Jaramillo (KD): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs 
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Ordförande konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag 
och ställer därefter de båda andra yrkandena mot varandra för att utse 
ett motförslag.  
 
Ordförande Bo Frank konstaterar att Julia Bergs yrkande ska vara 
motförslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
 
Omröstningsordning och omröstningsresultat i frågan om motförslag 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning i frågan 
om motförslag: 
Ja för att rösta på Julia Bergs yrkande. 
Nej för att rösta på Björn Kleinhenz yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Julia Bergs yrkande ska vara motförslag 
med 19 röster mot 5 röster för Björn Kleinhenz yrkande. 37 ledamöter 
avstod från att rösta. Se omröstningsbilaga 1. 
 
 
Omröstningsordning och omröstningsresultat i huvudomröstning 
Kommunfullmäktige godkänner sedan följande omröstningsordning i 
huvudomröstningen: 
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag. 
Nej för att rösta på Julia Bergs yrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37 
röster mot 24 röster för Julia Bergs yrkande. Se omröstningsbilaga 2. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
VKAB 
Nämnden för arbete och välfärd 
Motionären 
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Omröstningsbilaga 1 
 
§ 279 Motion om bostad som integrationsfrämjande insats - 

Maria Garmer (V) 
 
 Omröstning om motförslag 
 
Resultat 
Ja 19 
Nej 5 
Avstår 37 
Totalt 61 
 

Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Avstår Glenn Nilsson (M) Avstår 
Rose-Marie Holmqvist (S) Ja Mikael Virdelo (M) Avstår 
Malin Lauber (S) Ja Björn Svensson (M) Avstår 
Julia Berg (S) Ja Anna Gustbée (M) Avstår 
Tomas Thornell (S) Ja Edwart Oguz (M) Avstår 
Tajma Sisic (S) Ja Lars-Göran Svensson (M) Avstår 
Martin Edberg (S) Ja Per Nilimaa (SD) Avstår 
Henrietta Serrate (S) Ja Christer Svensson (SD) Avstår 
Gunnar Storbjörk (S) Ja Hannes Jónsson (SD) Avstår 
Arijeta Reci (S) Ja Conny Lindahl (SD) Avstår 
Otto Lindlöf (S) Ja Alexander Harréns (SD) Avstår 
Tony Lundstedt (S) Ja Håkan Frizén (V)  Nej 
Martina Forsberg (S) Ja Carin Högstedt (V) Nej 
Hugo Hermansson (S) Ja Johnny Werlöv (V) Nej 
Lisa Larsson (S) Ja Elisabet Flennemo (V) Nej 
Yusuf Isik (S) Ja Björn Kleinhenz (V) Nej 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Ja Eva Johansson (C) Avstår 
Marko Kosonen (S) Ja Anders Bengtsson (C) Avstår 
Gullvi Strååt (S) Ja Yvonne Ekaremål (C) Avstår 
Alf Skogmalm (S) Ja Margareta Jonsson (C) Avstår 
Anna Tenje (M) Avstår Claes Bromander (C) Avstår 
Oliver Rosengren (M) Avstår Anna Zelvin (KD) Avstår 
Ulf Hedin (M) Avstår Jon Malmqvist (KD) Avstår 
Catharina Winberg (M) Avstår Ricardo Chavez (KD) Avstår 
Sofia Stynsberg (M) Avstår Gunnar Nordmark (L) Avstår 
Pernilla Tornéus (M) Avstår Rickard Karlsson (L) Avstår 
Irene Bladh (M) Avstår Susanna Blad Röing (L) Avstår 
René Jaramillo (M) Avstår Magnus P Wåhlin (MP) Avstår 
Anton Olsson (M) Avstår Gunnel Jansson (MP) Avstår 
Lena Wibroe (M) Avstår Bo Frank (M) Avstår 
Sigvard Jakobsson (M) Avstår   
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Omröstningsbilaga 2 
 
§ 279 Motion om bostad som integrationsfrämjande insats - 

Maria Garmer (V) 
 
Huvudomröstning 
 
Resultat 
Ja 37 
Nej 24 
Avstår 0 
Totalt 61 
 

Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Nej Mikael Virdelo (M) Ja 
Malin Lauber (S) Nej Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Nej Anna Gustbée (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Nej Edwart Oguz (M) Ja 
Tajma Sisic (S) Nej Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Martin Edberg (S) Nej Per Nilimaa (SD) Ja 
Henrietta Serrate (S) Nej Christer Svensson (SD) Ja 
Gunnar Storbjörk (S) Nej Hannes Jónsson (SD) Ja 
Arijeta Reci (S) Nej Conny Lindahl (SD) Ja 
Otto Lindlöf (S) Nej Alexander Harréns (SD) Ja 
Tony Lundstedt (S) Nej Håkan Frizén (V)  Nej 
Martina Forsberg (S) Nej Carin Högstedt (V) Nej 
Hugo Hermansson (S) Nej Johnny Werlöv (V) Nej 
Lisa Larsson (S) Nej Elisabet Flennemo (V) Nej 
Yusuf Isik (S) Nej Björn Kleinhenz (V) Nej 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Nej Eva Johansson (C) Ja 
Marko Kosonen (S) Nej Anders Bengtsson (C) Ja 
Gullvi Strååt (S) Nej Yvonne Ekaremål (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Nej Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Claes Bromander (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Catharina Winberg (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Rickard Karlsson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Susanna Blad Röing (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Anton Olsson (M) Ja Gunnel Jansson (MP) Ja 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M) Ja 
Sigvard Jakobsson (M) Ja   
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§ 280 Dnr 2020-00443  
 

Motion om anställning till ungdomar som omfattas 
av gymnasielagen och riskerar utvisning- Björn 
Kleinhenz (V) och Maria Garmer (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen inte kan 
göra avsteg från gällande lagstiftning, exempelvis Lagen om 
anställningsskydd. Det skulle även innebära avsteg från gällande 
riktlinjer.  
 
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 
Björn Kleinhenz (V) och Maria Garmer (V) har den 16 juli 2020 lämnat en 
motion till fullmäktige om anställning till ungdomar som omfattas av 
gymnasielagen och riskerar utvisning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 428/2020 föreslagit att kommunfullmäktige 
besvarar motionen med att kommunen inte kan göra avsteg från 
gällande lagstiftning, exempelvis Lagen om 
anställningsskydd. Det skulle även innebära avsteg från gällande 
riktlinjer. 
 
Kommunchefen har i en skrivelse den 12 oktober 2020 yttrat sig över 
motionen. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att 
utgångspunkten i Växjö kommuns förvaltningar och bolag är att 
personen som anställs ska ha rätt kompetens för att säkerställa att 
medborgarna i kommunen får den service som ska garanteras. Detta 
gäller oaktat befattning med utgångspunkt i att alla människor ska 
behandlas lika. 
 
En hantering i enlighet med yrkandet skulle innebära svårigheter att 
följa Växjö kommuns förvaltningar och bolags rekryteringsprocess och 
därmed också leda till avvikelser från gällande lagstiftningar och 
riktlinjer. Rekryteringsförfarandet skulle bland annat innebära avsteg 
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från vad Lagen om anställningsskydd gör gällande i den mån att 
företrädesrätt och rätten till konvertering skulle behöva bortses ifrån i 
rekryteringsprocessen. 
 
Ungdomar som omfattas av gymnasielagen och fullföljer sin 
gymnasieutbildning är en viktig del för att kunna möta det långsiktiga 
rekryteringsbehovet i Växjö kommun såväl som i offentliga sektorn som 
helhet. Detta behöver dock ske i följsamhet med gällande lagstiftning 
och Växjö kommuns förvaltningar och bolags aktiva 
likabehandlingsarbete.  
 
Yrkanden 
Björn Kleinhenz (V) med instämmande av Carin Högstedt (V): 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Thomas Thornell (S) Kommunfullmäktige besvarar motionen med att alla 
som arbetar inom Växjö kommun inom ett bristyrke och har lämplig 
utbildning ska erbjudas en tillsvidareanställning. 
 
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Christer Svensson (SD) och 
Ricardo Chavez (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
omröstningen. 
 
Ordförande ställer sedan Björn Kleinhenz yrkande mot Tomas Thornells 
yrkande för att utse ett motförslag och konstaterar att 
kommunfullmäktige utser Tomas Thornells yrkande till motförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner sedan följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag 
Nej för att rösta på Tomas Thornells yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 36 
röster mot 19 röster för Tomas Thornells yrkande. 5 ledamöter avstod 
från att rösta och en ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga 3.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Motionärerna  
HR-chefen 
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Omröstningsbilaga 3 
 
§ 280 Motion om anställning till ungdomar som omfattas av 

gymnasielagen och riskerar utvisning -                           
Björn Kleinhenz (V) och Maria Garmer (V) 

 

Resultat 
Ja 36 
Nej 19 
Avstår 5 
Frånv. 1 
Totalt 61 
 

Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Nej Mikael Virdelo (M) Ja 
Malin Lauber (S) Nej Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Nej Anna Gustbée (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Nej Edwart Oguz (M) Frånv. 
Tajma Sisic (S) Nej Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Martin Edberg (S) Nej Per Nilimaa (SD) Ja 
Marie-Louise Gustavsson (S) Nej Christer Svensson (SD) Ja 
Gunnar Storbjörk (S) Nej Hannes Jónsson (SD) Ja 
Arijeta Reci (S) Nej Conny Lindahl (SD) Ja 
Otto Lindlöf (S) Nej Alexander Harréns (SD) Ja 
Tony Lundstedt (S) Nej Håkan Frizén (V) Avstår 
Ola Löfquist (S) Nej Carin Högstedt (V) Avstår 
Hugo Hermansson (S) Nej Johnny Werlöv (V) Avstår 
Lisa Larsson (S) Nej Elisabet Flennemo (V) Avstår 
Yusuf Isik (S) Nej Björn Kleinhenz (V) Avstår 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Nej Eva Johansson (C) Ja 
Marko Kosonen (S) Nej Anders Bengtsson (C) Ja 
Gullvi Strååt (S) Nej Yvonne Ekaremål (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Nej Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Claes Bromander (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Catharina Winberg (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Rickard Karlsson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Susanna Blad Röing (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Anton Olsson (M) Ja Gunnel Jansson (MP) Ja 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M) Ja 
Sigvard Jakobsson (M) Ja   
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§ 281 Dnr 2020-00297  
 

Motion om att erbjuda medarbetare inom omsorgen 
tillsvidareanställning - Malin Lauber (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till 
omsorgsnämndens yttrande i § 89/2020 där det framgår att nämnden 
förklarar att arbetet med att ”bemanna rätt” fortsätter och att de årligen 
följer utvecklingen av timvikarier i syfte att bibehålla en god kvalitet och 
arbetsmiljö i omsorgen, med ekonomisk kontroll.  
 
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 
Malin Lauber (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att ge 
omsorgsnämnden i uppdrag att se över anställningsformerna och att i så 
hög utsträckning som möjligt erbjuda tillsvidareanställning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 429/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till 
omsorgsnämndens yttrande i § 89/2020 där det framgår att nämnden 
förklarar att arbetet med att ”bemanna rätt” fortsätter och att de årligen 
följer utvecklingen av timvikarier i syfte att bibehålla en god kvalitet och 
arbetsmiljö i omsorgen, med ekonomisk kontroll. 
 
Omsorgsnämnden har i § 89/2020 yttrat sig över motionen enligt 
följande: 

1. Omsorgsnämnden noterar att arbetet med att "bemanna rätt" 
fortsätter och att vi årligen följer utvecklingen av timvikarier i 
syfte att bibehålla en god kvalitet och arbetsmiljö i omsorgen, 
med ekonomisk kontroll. 

2. Beslutet översänds tillsammans med HR-chefens skrivelse som 
yttrande över motionen.  
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Yrkanden 
Malin Lauber (S) med instämmande av Carin Högstedt (V) och Gullvi 
Strååt (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Ulf Hedin (M): 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 att rösta på kommunstyrelsens förslag. 
Nej för att rösta på Malin Laubers yrkande.  
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 36 
röster mot 24 röster för Malin Laubers yrkande. En ledamot var 
frånvarande. Se omröstningsbilaga 4. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Motionären 
Omsorgsnämnden 
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Omröstningsbilaga 4 
 
§ 281 Motion om att erbjuda medarbetare inom omsorgen 

tillsvidareanställning - Malin Lauber (S) 
 
Resultat 
Ja 36 
Nej 24 
Avstår 0 
Frånv. 1 
Totalt 61 
 

Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Nej Mikael Virdelo (M) Ja 
Malin Lauber (S) Nej Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Nej Anna Gustbée (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Nej Edwart Oguz (M) Frånv. 
Tajma Sisic (S) Nej Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Martin Edberg (S) Nej Per Nilimaa (SD) Ja 
Marie-Louise Gustavsson (S) Nej Christer Svensson (SD) Ja 
Gunnar Storbjörk (S) Nej Hannes Jónsson (SD) Ja 
Arijeta Reci (S) Nej Conny Lindahl (SD) Ja 
Otto Lindlöf (S) Nej Alexander Harréns (SD) Ja 
Tony Lundstedt (S) Nej Håkan Frizén (V) Nej 
Ola Löfquist (S) Nej Carin Högstedt (V) Nej 
Hugo Hermansson (S) Nej Johnny Werlöv (V) Nej 
Lisa Larsson (S) Nej Elisabet Flennemo (V) Nej 
Yusuf Isik (S) Nej Björn Kleinhenz (V) Nej 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Nej Eva Johansson (C) Ja 
Marko Kosonen (S) Nej Anders Bengtsson (C) Ja 
Gullvi Strååt (S) Nej Yvonne Ekaremål (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Nej Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Claes Bromander (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Catharina Winberg (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Rikard Karlsson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Susanna Blad Röing (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Anton Olsson (M) Ja Gunnel Jansson (MP) Ja 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M) Ja 
Sigvard Jakobsson (M) Ja   
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§ 282 Dnr 2020-00317  
 

Motion om att fasa ut de delade turerna inom 
omsorgen i Växjö kommun - Martin Edberg (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till 
omsorgsnämndens yttrande i § 90/2020 där det framgår att nämnden 
kommer fortsätta arbetet med att ”bemanna rätt och hålla rätt” i syfte 
att bibehålla en god kvalitet och arbetsmiljö i omsorgen, med ekonomisk 
kontroll.  
 
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 
Martin Edberg (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska 
ge omsorgsnämnden i uppdrag att inleda ett arbete med att fasa ut de 
delade turerna. Detta arbete ska göras i samverkan med facken. Martin 
Edberg menar att genom att ta bort delade turer skapas en bättre 
arbetsmiljö och ger Växjö kommun möjlighet att behålla och rekrytera 
medarbetare.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 437/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till 
omsorgsnämndens yttrande i § 90/2020 där det framgår att nämnden 
kommer fortsätta arbetet med att ”bemanna rätt och hålla rätt” i syfte 
att bibehålla en god kvalitet och arbetsmiljö i omsorgen, med ekonomisk 
kontroll. 
 
Omsorgsnämnden har i § 20/2020 lämnat följande yttrande över 
motionen: 

1. Omsorgsnämnden beslutar att fortsätta arbetet med att 
"bemanna rätt och hålla bättre" i syfte att bibehålla en god 
kvalitet och arbetsmiljö i omsorgen, med ekonomisk kontroll. 

2. Beslutet översänds tillsammans med HR-chefens skrivelse som 
yttrande över motionen.  
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Yrkanden 
Martin Edberg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V), Lisa Larsson 
(S), Julia Berg (S) och Arijeta Reci (S): Kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
 
Anna Zelvin (KD) med instämmande av Hannes Jónsson (SD) och Ulf 
Hedin (M): 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 att rösta på kommunstyrelsens förslag 
Nej för att rösta på Martin Edbergs yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37 
röster mot 24 röster för Martin Edbergs yrkande. Se omröstningsbilaga 
5. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Motionären 
Omsorgsnämnden 
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Omröstningsbilaga 5 
 
§ 282 Motion om att fasa ut de delade turerna inom omsorgen i 

Växjö kommun - Martin Edberg (S) 
 
Resultat 
Ja 37 
Nej 24 
Avstår 0 
Totalt 61 
 

Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Nej Mikael Virdelo (M) Ja 
Malin Lauber (S) Nej Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Nej Anna Gustbée (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Nej Andreas Lindström (M) Ja 
Tajma Sisic (S) Nej Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Martin Edberg (S) Nej Per Nilimaa (SD) Ja 
Marie-Louise Gustavsson (S) Nej Christer Svensson (SD) Ja 
Gunnar Storbjörk (S) Nej Hannes Jónsson (SD) Ja 
Arijeta Reci (S) Nej Conny Lindahl (SD) Ja 
Otto Lindlöf (S) Nej Alexander Harréns (SD) Ja 
Tony Lundstedt (S) Nej Håkan Frizén (V) Nej 
Ola Löfquist (S) Nej Carin Högstedt (V) Nej 
Hugo Hermansson (S) Nej Johnny Werlöv (V) Nej 
Lisa Larsson (S) Nej Elisabet Flennemo (V) Nej 
Yusuf Isik (S) Nej Björn Kleinhenz (V) Nej 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Nej Eva Johansson (C) Ja 
Marko Kosonen (S) Nej Anders Bengtsson (C) Ja 
Gullvi Strååt (S) Nej Yvonne Ekaremål (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Nej Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Claes Bromander (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Catharina Winberg (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Rickard Karlsson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Susanna Blad Röing (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Anton Olsson (M) Ja Gunnel Jansson (MP) Ja 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M) Ja 
Sigvard Jakobsson (M) Ja   
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§ 283 Dnr 2020-00279  
 

Motion om att ta bort minutscheman för 
vårdpersonal - Tomas Thornell (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
omsorgsnämndens yttrande i § 113/2020 där följande framgår: 
 
Nämndens främsta medel för att tillförsäkra omsorgstagaren inflytande 
över hur beviljade insatser ska utföras är att arbeta efter den lagstiftning 
och rutiner som finns för social dokumentation och att omsorgstagaren 
har delaktighet i framtagandet av den genomförandeplan som tas fram 
för hur varje biståndsbeslut ska verkställas. En viktig del av detta är att 
verksamheten bör vara lyhörda för förändringar i individens behov och 
meddela om biståndsbeslut behöver förändras eller justering behöver 
göras av dagsplaneringen. Planeringen av insatser ska justeras utifrån 
behov, oavsett om detta innebär att mer eller mindre tid bedöms 
behövas till utförandet, och omsorgsnämndens planeringssystem är ett 
verktyg för att säkerställa detta och att den enskilde omsorgstagaren får 
de insatser som beviljats, utförda på det sätt som beskrivits i 
genomförandeplanen och att dessa utförs med god kontinuitet avseende 
såväl personal, insats som tid. I detta ingår även att bereda 
verksamheten möjlighet att använda de resurser som finns av 
kompetens och budget på ett effektivt sätt. Med hänsyn till ovanstående 
avstyrker omsorgsnämnden motionens förslag.  
 
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 
Tomas Thornell (S) har den 24 april 2020 lämnat in en motion om att 
kommunfullmäktige ska uppdra till omsorgsnämnden att: 

• minutscheman för vår omsorgspersonal tas bort. 
• man tar fram och implementerar åtgärder som ökar inflytande 

för vårdpersonal och omsorgstagare över de insatser som 
behövs.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 481/2020 föreslagit att kommunfullmäktige 
avslår motionen med hänvisning till omsorgsnämndens yttrande i § 
113/2020 där följande framgår: 
 
Nämndens främsta medel för att tillförsäkra omsorgstagaren inflytande 
över hur beviljade insatser ska utföras är att arbeta efter den lagstiftning 
och rutiner som finns för social dokumentation och att omsorgstagaren 
har delaktighet i framtagandet av den genomförandeplan som tas fram 
för hur varje biståndsbeslut ska verkställas. En viktig del av detta är att 
verksamheten bör vara lyhörda för förändringar i individens behov och 
meddela om biståndsbeslut behöver förändras eller justering behöver 
göras av dagsplaneringen. Planeringen av insatser ska justeras utifrån 
behov, oavsett om detta innebär att mer eller mindre tid bedöms 
behövas till utförandet, och omsorgsnämndens planeringssystem är ett 
verktyg för att säkerställa detta och att den enskilde omsorgstagaren får 
de insatser som beviljats, utförda på det sätt som beskrivits i 
genomförandeplanen och att dessa utförs med god kontinuitet avseende 
såväl personal, insats som tid. I detta ingår även att bereda 
verksamheten möjlighet att använda de resurser som finns av 
kompetens och budget på ett effektivt sätt. Med hänsyn till ovanstående 
avstyrker omsorgsnämnden motionens förslag. 
 
Omsorgsnämnden har i § 113/2020 lämnat följande yttrande över 
motionen: 
Nämndens främsta medel för att tillförsäkra omsorgstagaren inflytande 
över hur beviljade insatser ska utföras är att arbeta efter den lagstiftning 
och rutiner som finns för social dokumentation och att omsorgstagaren 
har delaktighet i framtagandet av den genomförandeplan som tas fram 
för hur varje biståndsbeslut ska verkställas. En viktig del av detta är att 
verksamheten bör vara lyhörda för förändringar i individens behov och 
meddela om biståndsbeslut behöver förändras eller justering behöver 
göras av dagsplaneringen. Planeringen av insatser ska justeras utifrån 
behov, oavsett om detta innebär att mer eller mindre tid bedöms 
behövas till utförandet, och omsorgsnämndens planeringssystem är ett 
verktyg för att säkerställa detta och att den enskilde omsorgstagaren får 
de insatser som beviljats, utförda på det sätt som beskrivits i 
genomförandeplanen och att dessa utförs med god kontinuitet avseende 
såväl personal, insats som tid. I detta ingår även att bereda 
verksamheten möjlighet att använda de resurser som finns av 
kompetens och budget på ett effektivt sätt. Med hänsyn till ovanstående 
avstyrker omsorgsnämnden motionens förslag.  
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Yrkanden 
Tomas Thornell (S) med instämmande av Carin Högstedt (V) och Julia 
Berg (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Margareta Jonsson (C) med instämmande av Ulf Hedin (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Motionären 
Omsorgsnämnden 
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§ 284 Dnr 2020-00452  
 

Motion om vuxenutbildning i kommunal regi - Malin 
Lauber (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till nämnden för 
arbete och välfärds yttrande i ärendet där följande framgår: 
 
Växjö kommun bedriver vuxenutbildning i enlighet med svensk 
författning. Växjö kommun är huvudman för all vuxenutbildning, oavsett 
utförare, vilket skiljer vuxenutbildningen från ungdomsgymnasiet, där 
friskolorna är sina egna huvudmän. Växjö kommun har sedan 2017 en 
auktorisationsmodell med resultatbaserad ersättning för 
vuxenutbildning, som kallas Växjölöftet Vuxenutbildning. Studerande 
kan välja mellan godkända anordnare som uppfyller kvalitetskrav 
formulerade i ett förfrågningsunderlag. Utförarna ersätts för resultat 
och får en bonus om den studerande går vidare till jobb efter avslutade 
studier. Vår vuxenutbildning skiljer sig därmed från många andra 
kommuner i två relevanta avseenden:  
 

• Urvalet av anordnare utgår från konkurrens och valfrihet. 
• Ersättningen till anordnare utgår från resultat. 

 
Modellen för urval kallas i regel auktorisation och grundar sig i en EU-
dom från sommaren 2016 avseende en tysk statlig myndighet som 
löpande tecknade avtal med samtliga leverantörer som anmälde 
intresse. En leverantör gjorde gällande att myndigheten borde ha 
tillämpat det sedvanliga regelverket för offentlig upphandling. Dennes 
överklagande avslogs.  
 
EU-domstolen kommer fram till att förfarandet, som de benämner 
auktorisationsförfarande, är förenligt med EU-rätten varför 
myndigheten hade rätt att ingå avtal som den gjort. Det kontrakt som 
ingåtts ansågs inte som ett offentligt kontrakt som behövde underkastas 
upphandlingsdirektiven. Domen är skriven på ett generellt sett utan 
beaktande av de unika omständigheterna i just det fallet och har därför 
ansetts tillämplig på fler områden än det specifika.  
 
EU-domstolen uttalar emellertid att vissa villkor grundläggande villkor 
måste uppställas: (1) under vilken tidsperiod systemet ska tillämpas, (2) 
annonsering så att systemet görs allmänt känt för leverantörer, (3) 
avtalen ska vara helt identiska, (4) myndigheten får inte påverka valet av 
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leverantör, (5) avtal ska kunna tecknas under hela den tid som systemet 
ska tillämpas och (6) systemet måste vara icke-diskriminerande och 
proportionerligt. 
 
Auktorisationsmodellen innebär att kommunen i egenskap av huvudman 
har det fulla ansvaret, men att kommunen i egenskap av utförare har 
samma villkor och ansvar som de andra utförarna. Kommunen som 
huvudman får inte ge särskilda förmåner till den egna regin. Som 
huvudman ska kommunen agera driftformneutralt. Det finns inte ett 
egenvärde i att verksamhet bedrivs i kommunal regi eller fristående regi. 
Kommunen tar lika stort ansvar för utbildningen oavsett vem som utför 
den. 
 
Enheten Växjölöftet Vuxenutbildning har ansvar för antagning och 
administration, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete, studie- och 
yrkesvägledning samt specialpedagogik. 
 
Vuxnas lärande är med andra ord en av flera anordnare och ska ur 
huvudmannens ögon ses likvärdigt jämfört med de fristående. 
Verksamheten har ett underskott på 1,8 miljoner kronor. En betydande 
del härleds till Coronakrisen, men även innan nedgången fanns ett 
strukturellt underskott. Ett underskott hos den egna regin innebär att 
verksamheten indirekt höjer sin egen peng, och tillskansar sig 
ekonomiska fördelar jämfört med de fristående anordnarna.  
 
Givet ovanstående har det funnits fem alternativ för nämnden att ta 
ställning till:  
1. Avskaffa auktorisationen och återgå till LOU eller helt egen regi. 
2. Förändra auktorisationen.  
3. Höj resultatpengen.  
4. Avauktorisera Vuxnas lärande, kommunens egna regi.  
5. Gör inga förändringar och betala kompensation till de andra 
utförarna. 
 
Det första alternativet är politiskt uteslutet, då Blågröna Växjö inte avser 
slopa reformen. En återgång till LOU skulle återigen ge en stelbent och 
långsam vuxenutbildning med sämre förmåga att möta 
arbetsmarknadens behov.  
 
Det tredje och femte alternativet har samma ekonomiska konsekvenser. 
Ska underskottet för egenregin täckas med höjd peng skulle pengen för 
SFI behöva höjas med 15 procent, pengen för grundvux behöva höjas 
med 20 procent och pengen för teoretisk gymnasial vuxenutbildning 
behöva höjas med 140 procent. Om underskottet skulle täckas med höjd 
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peng skulle det kräva en ökad budget för vuxenutbildningen (alla 
anordnare) på 7,5 miljoner kronor. En kompensation till de fristående 
anordnarna skulle vara av samma storlek.  
 
Majoriteten i Nämnden för arbete och välfärd landade i en kombination 
av alternativ 2 och 4. Vuxnas lärande, kommunens egenregi, 
avauktoriseras. Det innebär ekonomiskt att underskottet inte längre 
tynger ned nämndens budget, en möjlighet att lämna en lokal och att 
ingen kompensation behöver betalas ut. Skillnaden mot alternativ 3 eller 
5 är ca 10 miljoner kronor årligen. Underskott hos den egna regin 
drabbar kommunens ekonomi, medan eventuella underskott hos de 
fristående anordnarna drabbar deras ägare. Risken bärs antingen av 
skattebetalarna eller av de respektive bolagen.  
 
Beslutet innehöll samtidigt att en på plats-garanti infördes, som 
aktiveras om någon av de kurser som getts på Vuxnas lärande i 
klassrumsbaserad undervisning inte längre alls erbjuds på plats i 
Växjölöftet Vuxenutbildning. Kompetens från medarbetare vid 
egenregin ska tillvaratas i arbetsmarknadsåtgärder av olika slag, såsom 
tidigare köpts inom förvaltningen av Vuxnas lärande. Det bör höja 
språkkompetensen i insatser som ska ta människor till jobb.  
 
När Malin Lauber (S) argumenterar för att Nämnden för arbete och 
välfärd ska uppdras att tillhandahålla vuxenutbildning i kommunal regi 
innebär det alternativ 1, 3 eller 5 i listan ovan. Förvaltningen har själva 
beskrivit att de inte kan bedriva vuxenutbildningen till den peng som nu 
ges. Det innebär att kraven om likabehandling för en auktorisation inte 
kan uppfyllas. Auktorisationen ska då antingen avskaffas eller utgifterna 
för vuxenutbildning öka med ca 7,5 miljoner kronor – utan att få mer 
verksamhet för pengarna.  
 
Nämnden för arbete och välfärd rekommenderar därför 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 
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.  
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Bakgrund 
Malin Lauber (S) ha i en motion daterad 10 augusti föreslagit att 
kommunfullmäktige ska ge nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att 
driva vuxenutbildning i kommunal regi. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag i § 482/2020 där kommunfullmäktige 
föreslås avslå motionen med hänvisning till nämnden för arbete och 
välfärds yttrande. 
 
Nämnden för arbete och välfärds yttrande i § 195/2020.  
 
Yrkanden 
Malin Lauber (S) med instämmande av Elisabet Flennemo (V) och Julia 
Berg (M): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Ricardo Chavez (KD): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Motionären 
Nämnden för arbete och välfärd 
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§ 285 Dnr 2020-00278  
 

Motion om barnomsorg oavsett tid på dygnet - 
Malin Lauber (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
utbildningsnämndens yttrande i ärendet där följande framgår: 
 
Varje kommun har att besluta om omfattningen av den kommunala 
service som ska erbjudas. För närvarande erbjuder Växjö kommun kväll- 
och helgomsorg på två förskolor; Björkens förskola, och Pilbäckens 
förskola. Kväll- och helgomsorg vänder sig till vårdnadshavare som 
arbetar eller studerar och som behöver barnomsorg på kvällar och 
helger för barn från 1 år till och med 10 års ålder. Utbildningsnämnden 
har tidigare tagit ställning till att inte utreda eller erbjuda nattomsorg, 
med hänvisning till att det inte finns någon känd efterfrågan eller kö. 
Nämndens tidigare bedömning kvarstår då det inte finns någon känd 
efterfrågan av nattomsorg, varför en utredning inte är befogad.  
 
Dessutom har fullmäktige tidigare tagit ställning till att inte erbjuda 
nattomsorg.  
 
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 
Malin Lauber (S) har i en motion daterad 23 april 2020 föreslagit att 
fullmäktige ska ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda hur många 
familjer som har behov av barnomsorg på sena kvällar, nätter och helger. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 483/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
utbildningsnämndens yttrande i ärendet där följande framgår: 
Varje kommun har att besluta om omfattningen av den kommunala 
service som ska erbjudas. För närvarande erbjuder Växjö kommun kväll- 
och helgomsorg på två förskolor; Björkens förskola, och Pilbäckens 
förskola. Kväll- och helgomsorg vänder sig till vårdnadshavare som 
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arbetar eller studerar och som behöver barnomsorg på kvällar och 
helger för barn från 1 år till och med 10 års ålder. Utbildningsnämnden 
har tidigare tagit ställning till att inte utreda eller erbjuda nattomsorg, 
med hänvisning till att det inte finns någon känd efterfrågan eller kö. 
Nämndens tidigare bedömning kvarstår då det inte finns någon känd 
efterfrågan av nattomsorg, varför en utredning inte är befogad.  
 
Dessutom har fullmäktige tidigare tagit ställning till att inte erbjuda 
nattomsorg. 
 
Utbildningsnämnden har i § 158/2020 yttrat sig i ärendet.  
 
Yrkanden 
Malin Lauber (S) med instämmande av Björn Kleinhenz (V) och Julia Berg 
(S): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Pernilla Tornéus (M) med instämmande av Christer Svensson (SD) och 
Anna Zelvin (KD): 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 att rösta på kommunstyrelsens förslag. 
Nej för att rösta på Malin Laubers yrkande.  
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37 
röster mot 24 röster för Malin Laubers yrkande. Se omröstningsbilaga 6. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Motionären 
Utbildningsnämnden 
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Omröstningsbilaga 6 
 
§ 285 Motion om barnomsorg oavsett tid på dygnet - Malin 

Lauber (S) 
 
Resultat 
Ja 37 
Nej 24 
Avstår 0 
Totalt 61 
 

Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Nej Mikael Virdelo (M) Ja 
Malin Lauber (S) Nej Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Nej Anna Gustbée (M) Ja 
Anette Nerlie Anderberg (S) Nej Andreas Lindström (M) Ja 
Tajma Sisic (S) Nej Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Anders Lindoff (S) Nej Per Nilimaa (SD) Ja 
Marie-Louise Gustavsson (S) Nej Christer Svensson (SD) Ja 
Gunnar Storbjörk (S) Nej Hannes Jónsson (SD) Ja 
Arijeta Reci (S) Nej Conny Lindahl (SD) Ja 
Otto Lindlöf (S) Nej Alexander Harréns (SD) Ja 
Tony Lundstedt (S) Nej Håkan Frizén (V) Nej 
Ola Löfqvist (S) Nej Carin Högstedt (V) Nej 
Hugo Hermansson (S) Nej Johnny Werlöv (V) Nej 
Lisa Larsson (S) Nej Elisabet Flennemo (V) Nej 
Yusuf Isik (S) Nej Björn Kleinhenz (V) Nej 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Nej Eva Johansson (C) Ja 
Marko Kosonen (S) Nej Anders Bengtsson (C) Ja 
Gullvi Strååt (S) Nej Yvonne Ekaremål (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Nej Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Claes Bromander (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Catharina Winberg (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Richard Karlsson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Susanna Blad Röing (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Anton Olsson (M) Ja Gunnel Jansson (MP) Ja 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M) Ja 
Sigvard Jakobsson (M) Ja   
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§ 286 Dnr 2020-00338  
 

Medborgarförslag om utökning av tjänster på 
återvinningscentraler 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att förslagen är 
helt i linje med Växjö kommuns vision och hållbarhetsprogram ”Hållbara 
Växjö 2030” under avsnittet om konsumtion och produktion. Däremot 
finns det vissa utmaningar för genomförandet. SSAM:s bedömning är att 
det inte är möjligt att förbjuda privatpersoner eller företagare att kasta 
fungerande saker på återvinningscentraler med nuvarande lagstiftning. 
Verksamheten i Återbruket på Norremarks kretsloppspark kommer att 
utvecklas med den långsiktiga målsättningen att kunna omhänderta allt 
material som lämnas in.  
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag inkom den 26 maj 2020 om att utöka tjänsterna på 
återvinningscentraler i Växjö kommun för att hjälpa invånarna att slänga 
mindre samt att göra det otillåtet att slänga saker som är hela eller går 
att laga.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 417/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att förslagen är 
helt i linje med Växjö kommuns vision och hållbarhetsprogram ”Hållbara 
Växjö 2030” under avsnittet om konsumtion och produktion. Däremot 
finns det vissa utmaningar för genomförandet. SSAM:s bedömning är att 
det inte är möjligt att förbjuda privatpersoner eller företagare att kasta 
fungerande saker på återvinningscentraler med nuvarande lagstiftning. 
Verksamheten i Återbruket på Norremarks kretsloppspark kommer att 
utvecklas med den långsiktiga målsättningen att kunna omhänderta allt 
material som lämnas in. 
 
SSAM har yttrat sig över medborgaförslaget. Av SSAM:s yttrande 
framgår sammanfattningsvis att tycker förslagslämnarens intentioner är 
goda och på många sätt i linje med SSAM:s mål, däremot finns det vissa 
utmaningar för genomförandet. SSAM bedömer att det inte är möjligt 
att förbjuda privatpersoner eller företagare att kasta fungerande saker 
på återvinningscentraler med nuvarande lagstiftning. SSAM kommer att 
fortsätta åtgärdsarbetet inom ramen för beslutat mål om att minska 
mängderna brännbart grovavfall med 25% till 2025 (jmf m 2018). 
Verksamheten i Återbruket på Norremarks kretsloppspark kommer att 
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utvecklas med den långsiktiga målsättningen att kunna omhänderta allt 
material som lämnas in.  
 
Yrkanden 
Carin Högstedt (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 
Förslagsställaren 
SSAM 
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§ 287 Dnr 2020-00557  
 

Medborgarförslag om avhysning av rovdjur 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslag och hänvisar till sitt beslut 
i § 149/2020 på samma tema där följande framgår: Förslaget ligger inte 
inom ramen för den kommunala kompetensen. Det är länsstyrelsen som 
ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur så som björn, järv, kungsörn, 
lodjur och varg. Det är också länsstyrelsen som fattar beslut om 
skyddsjakt och licensjakt.  
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit den 23 september 2020 om 
avhysning av rovdjur från kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 418/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslag och hänvisar till sitt beslut 
i § 149/2020 på samma tema där följande framgår: Förslaget ligger inte 
inom ramen för den kommunala kompetensen. Det är länsstyrelsen som 
ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur så som björn, järv, kungsörn, 
lodjur och varg. Det är också länsstyrelsen som fattar beslut om 
skyddsjakt och licensjakt.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
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§ 288 Dnr 2020-00435  
 

Medborgarförslag om att hemtjänstpersonal får 
utbildning i självförsvar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till 
omsorgsnämndens yttrande i § 88/2020 där det framgår att nämnden 
utbildar all kommunal omsorgs- och vårdpersonal i sitt 
verksamhetsområde i att kunna bemöta situationer där hot och våld kan 
förekomma. I detta ingår viss utbildning i självförsvar för att 
medarbetare ska kunna sätta sig i säkerhet. 
 
Därtill bedriver nämnden ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta 
genom att aktivt fånga risker och tillbud, genomföra risk- och 
konsekvensbedömning samt vid behov upprätta åtgärder för att 
minimera risker. Åtgärder kan exempelvis innebära att använda 
dubbelbemanning eller överfallslarm. Vidtagna åtgärder följs sedan upp. 
 
Nämnden bedömer att nuvarande arbete är ändamålsenligt och 
tillräckligt.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag om att 
hemtjänstpersonal ska ges en timmes utbildning i självförsvar per vecka. 
Som skäl anger förslagsställaren en tuff arbetsmiljö.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 419/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till 
omsorgsnämndens yttrande i § 88/2020 där det framgår att nämnden 
utbildar all kommunal omsorgs- och vårdpersonal i sitt 
verksamhetsområde i att kunna bemöta situationer där hot och våld kan 
förekomma. I detta ingår viss utbildning i självförsvar för att 
medarbetare ska kunna sätta sig i säkerhet. 
 
Därtill bedriver nämnden ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta 
genom att aktivt fånga risker och tillbud, genomföra risk- och 
konsekvensbedömning samt vid behov upprätta åtgärder för att 
minimera risker. Åtgärder kan exempelvis innebära att använda 
dubbelbemanning eller överfallslarm. Vidtagna åtgärder följs sedan upp. 
 
Nämnden bedömer att nuvarande arbete är ändamålsenligt och 
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tillräckligt. 
 
Omsorgsnämnden har i § 88/2020 lämnat följande yttrande över 
medborgarförslaget: 
Nämnden utbildar all kommunal omsorgs- och vårdpersonal i sitt 
verksamhetsområde i att kunna bemöta situationer där hot och våld kan 
förekomma. I detta ingår viss utbildning i självförsvar för att 
medarbetare ska kunna sätta sig i säkerhet.  
 
Därtill bedriver nämnden ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta 
genom att aktivt fånga risker och tillbud, genomföra risk- och 
konsekvensbedömning samt vid behov upprätta åtgärder för att 
minimera risker. Åtgärder kan exempelvis innebära att använda 
dubbelbemanning eller överfallslarm. Vidtagna åtgärder följs sedan upp.  
 
Nämnden bedömer att nuvarande arbete är ändamålsenligt och 
tillräckligt.  
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Omsorgsnämnden 
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§ 289 Dnr 2020-00404  
 

Medborgarförslag om kommunalt förvärv av mark i 
Regementsparken 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  
 
Bakgrund 
En invånare föreslår i ett medborgarförslag den 22 juni 2020 att Växjö 
kommun ska förvärva 60 % av markytan i Regementsparken. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 420/2020 föreslagit att kommunfullmäktige 
ska avslå medborgarförslaget. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
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§ 290 Dnr 2020-00320  
 

Medborgarförslag om begränsad hastighet inom 
Växjö kommuns tätorter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår förslaget om att sänka hastigheten till 30 km 
i timmen på gatorna inom Växjö kommuns tätorter.  
 
Bakgrund 
En kommuninvånare har i ett medborgarförslag föreslagit att 
hastigheten för bilar på gatorna i tätorterna i kommunen ska vara 
maximalt 30 km i timmen.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 421/2020 föreslagit att kommunfullmäktige 
ska avslå förslaget om att sänka hastigheten till 30 km i timmen på 
gatorna inom Växjö kommuns tätorter. 
 
Tekniska nämnden har i § 145/2020 föreslagit att kommunfullmäktige 
ska avslå förslaget om att sänka hastigheten till 30 km i timmen på 
gatorna inom Växjö kommuns tätorter.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-12-15 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

53 (106) 

 

§ 291 Dnr 2020-00390  
 

Medborgarförslag om signaturmelodi för Växjö 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Det är inte aktuellt med 
en signaturmelodi för Växjö kommun.  
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om att melodin ”Hjärtats saga” bör 
bli Växjö kommuns signaturmelodi. Anledningen som anges är att den 
skulle sprida glädje.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 422/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Det är inte aktuellt med 
en signaturmelodi för Växjö kommun.   
 
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 september 2020 yttrat sig över 
medborgarförslaget.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Kommunikationschefen 
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§ 292 Dnr 2020-00486  
 

Medborgarförslag om beredskap mot olyckor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ändringar av 
regler för ämnen och kemikalier ligger utanför kommunens 
ansvarsområde. Dessa lagar och förordningar stiftas nationellt. Dock 
arbetar Värends räddningstjänst förebyggande med dessa frågor.  
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om beredskap mot olyckor i Växjö 
kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 423/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ändringar av 
regler för ämnen och kemikalier ligger utanför kommunens 
ansvarsområde. Dessa lagar och förordningar stiftas nationellt. Dock 
arbetar Värends räddningstjänst förebyggande med dessa frågor. 
 
Kommunchefens har i en skrivelse, daterad den 2 september 2020, 
yttrat sig i ärendet. 
 
Värends räddningstjänst har yttrat sig i ärendet den 2 oktober 2020. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 80/2020 yttrat sig i ärendet.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Säkerhetschefen 
Värends räddningstjänst 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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§ 293 Dnr 2020-00554  
 

Medborgarförslag om parkeringsvärdar i centrum 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Förslaget skulle 
innebära att uppdraget om trygghetsskapande arbete inte skulle kunna 
fullföljas med samma kvalitet.  
 
Bakgrund 
Det har den 22 september inkommit ett medborgarförslag till Växjö 
kommun. Medborgarförslaget innebär en önskan att Växjö kommuns 
Trygghetsvärdar (cityvärdar) ska agera parkeringsvärdar. Värdarna ska 
likt parkeringsvärd på hotell hämta och lämna parkerade bilar en bit från 
citykärnan som service. Underlag i ärendet har inhämtats från Teknisk 
förvaltning.   
 
Beslutsunderlag 
Förslagsställaren yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges 
behandling av ärendet. 
 
Kommunstyrelsen har i § 424/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Förslaget skulle 
innebära att uppdraget om trygghetsskapande arbete inte skulle kunna 
fullföljas med samma kvalitet. 
 
Kommunchefen har i en skrivelse den 7 oktober 2020 yttrat sig över 
medborgarförslaget.  
 
Yrkanden 
Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstatera 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Säkerhetschefen 
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§ 294 Dnr 2020-00421  
 

Medborgarförslag om att enbart använda svenska 
ord i Växjö kommuns skriftspråk 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Växjö kommun följer 
svenska språklagen och de råd som Institutet för språk och folkminnen 
ger. Växjö kommun ska enligt lag skriva vårdat, enkelt och begripligt. I 
Växjö kommuns kommunikationspolicy läggs också stor vikt vid att vi 
när vi kommunicerar ska uttrycka oss enkelt och begripligt. 
 
Växjö kommun kommer fortsätta följa den lagstiftning som finns kring 
området och ser ingen anledning till ändring i vår policy.  
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om att Växjö kommun enbart ska 
använda äkta svenska ord och enbart använda låneord i undantagsfall. 
Anledningen som anges är att äkta svenskt skriftspråk hindrar påverkan 
från främmande språk.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 425/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Växjö kommun följer 
svenska språklagen och de råd som Institutet för språk och folkminnen 
ger. Växjö kommun ska enligt lag skriva vårdat, enkelt och begripligt. I 
Växjö kommuns kommunikationspolicy läggs också stor vikt vid att vi 
när vi kommunicerar ska uttrycka oss enkelt och begripligt. 
 
Växjö kommun kommer fortsätta följa den lagstiftning som finns kring 
området och ser ingen anledning till ändring i vår policy. 
 
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 september 2020 yttrat sig över 
medborgarförslaget.  
 
Yrkanden 
Christer Svensson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstatera 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Kommunikationschefen 
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§ 295 Dnr 2020-00450  
 

Medborgarförslag om att laga stålräcke i 
korsningen Arabygatan och Storgatan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det berörda 
stålräcket inte är kommunalt utan tillhör den privata fastighetsägaren på 
platsen.  
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om att laga ett stålräcke i 
korsningen Storgatan/Arabygatan.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 484/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det berörda 
stålräcket inte är kommunalt utan tillhör den privata fastighetsägaren på 
platsen. 
 
Tekniska nämnden har i § 168/2020 lämnat följande yttrande i ärendet: 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget med att det berörda stålräcket inte är kommunalt 
utan tillhör den privata fastighetsägaren på platsen. Tekniska nämnden 
konstaterar vidare att kontakt har sedan tidigare tagits med berörd 
fastighetsägare, vilken lovat att åtgärda felet.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
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§ 296 Dnr 2020-00506  
 

Medborgarförslag om att göra grönområde till 
ängsmark 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till 
tekniska nämndens yttrande i ärendet där det framgår att det i 
dagsläget inte är aktuellt att omvandla fler ytor intill Mörners väg-
Arabygatan till ängsytor.  
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att utveckla 
grönområde vid korsningen Arabygatan- Mörners väg till 
ängsytor/botanisk äng.          
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 485/2020 föreslagit följande beslut:  
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till 
tekniska nämndens yttrande i ärendet där det framgår att det i 
dagsläget inte är aktuellt att omvandla fler ytor intill Mörners väg- 
Arabygatan till ängsytor. 
 
Tekniska nämnden har i § 173/2020 lämnat följande yttrande över 
medborgarförslaget: 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget med att det i dagsläget inte är aktuellt att omvandla 
fler ytor intill Mörners väg-Arabygatan till ängsytor.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-12-15 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

60 (106) 

 

§ 297 Dnr 2020-00507  
 

Medborgarförslag om ett övergångställe på 
Kastellvägen vid Björnbärsvägen på Hovshaga 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till 
tekniska nämnden att anlägga ett nytt övergångsställe på Kastellvägen i 
höjd med Björnbärsvägen. Åtgärden ska genomföras efter den 
prioriteringsordning som tekniska nämnden bestämmer utifrån 
Trafikplan 2030, Cykelvägplan, Fotgängarplan samt budgetutrymme.  
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att anlägga ett 
nytt övergångsställe över Kastellvägen i höjd med Björnbärsvägen. 
Anledning är att det är många som går och springer över vägen.    
 
Beslutsunderlag 
Förslagsställaren yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges 
behandling av ärendet. 
 
Kommunstyrelsen har i § 486/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till 
tekniska nämnden att anlägga ett nytt övergångsställe på Kastellvägen i 
höjd med Björnbärsvägen. Åtgärden ska genomföras efter den 
prioriteringsordning som tekniska nämnden bestämmer utifrån 
Trafikplan 2030, Cykelvägplan, Fotgängarplan samt budgetutrymme. 
 
Tekniska nämnden har i § 171/2020 lämnat följande yttrande över 
medborgarförslaget: 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget om nytt övergångsställe på Kastellvägen i höjd med 
Björnbärsvägen. Dock går det inte att säga när i tiden denna åtgärd kan 
genomföras. En prioriteringslista över i vilken ordning åtgärderna skall 
genomföras får tas fram utifrån Trafikplan 2030, Cykelvägplan och 
Fotgängarplan och den budget som finns.  
 
Yrkanden 
Håkan Frizén (V) med instämmande av Sofia Stynsberg (M) och Christer 
Svensson (SD): 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 åtgärd 
Tekniska nämnden 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
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§ 298 Dnr 2020-00432  
 

Medborgarförslag om ytterligare ett farthinder på 
Vildgåsvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till 
tekniska nämnden att anlägga ytterligare ett farthinder på Vildgåsvägen.  
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål 
av ytterligare ett farthinder på Vildgåsvägen mellan Kalmarvägen och 
Åbo idrottsplats.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 487/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till 
tekniska nämnden att anlägga ytterligare ett farthinder på Vildgåsvägen. 
 
Tekniska nämnden har i § 169/2020 lämnat följande yttrande över 
medborgarförslaget: 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget om ytterligare ett farthinder på Vildgåsvägen då 
mätningar på platsen visar att behov finns av detta.  
 
Yrkanden 
Christer Svensson (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 åtgärd 
Tekniska nämnden 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
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§ 299 Dnr 2020-00473  
 

Medborgarförslag om metod att anmäla invasiva 
arter till Växjö kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till 
tekniska nämndens yttrande i ärendet där det framgår att det i 
dagsläget finns befintliga rapporteringssystem och att det inte finns 
behov av en ny telefon/MMS-linje för rapportering av invasiva arter.  
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med en skrivelse om att utrota 
invasiva växter med förslaget att kommunen öppnar en telefon/MMS-
linje för privatpersoners rapportering med bild och plats.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 488/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till 
tekniska nämndens yttrande i ärendet där det framgår att det i 
dagsläget finns befintliga rapporteringssystem och att det inte finns 
behov av en ny telefon/MMS-linje för rapportering av invasiva arter. 
 
Tekniska nämnden har i § 174/2020 lämnat följande yttrande över 
medborgarförslaget: 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget med att det i dagsläget finns befintliga 
rapporteringssystem och att det inte finns behov av en ny 
telefon/MMS-linje för rapportering av invasiva arter.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
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§ 300 Dnr 2020-00579  
 

Medborgarförslag om att slå ihop Vidingehem AB, 
Växjöbostäder AB samt Växjö Fastighetsförvaltning 
AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att 
sammanslagningar av kommunala bolag beslutas om i Växjö kommuns 
budget för 2021.  
 
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 
Ett medborgarförslag har inkommit om att slå samman de kommunala 
bolagen Vidingehem AB, Växjöbostäder AB samt Växjö 
Fastighetsförvaltning AB. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 489/2020 föreslagit att kommunfullmäktige 
besvarar medborgarförslaget med att sammanslagningar av kommunala 
bolag beslutas om i Växjö kommuns budget för 2021. 
 
Yrkanden 
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Alf Skogmalm (S), Johnny 
Werlöv (V) och Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 
 
Catharina Winberg (M): 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: 
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Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag. 
Nej för att rösta på Gunnar Storbjörks yrkande.  
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37 
röster mot 24 röster för Gunnar Storbjörks yrkande. Se 
omröstningsbilaga 7. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
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Omröstningsbilaga 7 
 
§ 300 Medborgarförslag om att slå ihop Vidingehem AB, 

Växjöbostäder AB samt Växjö Fastighetsförvaltning AB 
 
Resultat 
Ja 37 
Nej 24 
Avstår 0 
Totalt 61 
 

Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Nej Mikael Virdelo (M) Ja 
Malin Lauber (S) Nej Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Nej Anna Gustbée (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Nej Edwart Oguz (M) Ja 
Tajma Sisic (S) Nej Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Martin Edberg (S) Nej Per Nilimaa (SD) Ja 
Marie-Louise Gustavsson (S) Nej Christer Svensson (SD) Ja 
Gunnar Storbjörk (S) Nej Hannes Jónsson (SD) Ja 
Arijeta Reci (S) Nej Conny Lindahl (SD) Ja 
Otto Lindlöf (S) Nej Alexander Harréns (SD) Ja 
Tony Lundstedt (S) Nej Håkan Frizén (V) Nej 
Ola Löfquist (S) Nej Carin Högstedt (V) Nej 
Hugo Hermansson (S) Nej Johnny Werlöv (V) Nej 
Lisa Larsson (S) Nej Elisabet Flennemo (V) Nej 
Yusuf Isik (S) Nej Björn Kleinhenz (V) Nej 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Nej Eva Johansson (C) Ja 
Marko Kosonen (S) Nej Anders Bengtsson (C) Ja 
Gullvi Strååt (S) Nej Yvonne Ekaremål (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Nej Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Claes Bromander (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Catharina Winberg (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Rickard Karlsson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Susanna Blad Röing (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Anton Olsson (M) Ja Gunnel Jansson (MP) Ja 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M) Ja 
Sigvard Jakobsson (M) Ja   
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§ 301 Dnr 2020-00441  
 

Medborgarförslag om att placera sevärdheter till 
minne av regementstiden i Regementsparken 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 
kultur- och fritidsnämndens yttrande i ärendet. Av yttrandet framgår att 
förslaget strider mot tidigare beslut angående att upplåta marken till 
allmän plats. Dessutom finns redan idag ett minnesmärke över 
regementet från 1923 som är registrerat hos RAÄ 
(Riksantikvarieämbetet) och redovisat i Fornsök.  
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om sevärdheter i 
Regementsparken med ledorden FRED-FRIHET-FRAMTID till minnet av 
regementstiden i Växjö.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 490/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 
kultur- och fritidsnämndens yttrande i ärendet. Av yttrandet framgår att 
förslaget strider mot tidigare beslut angående att upplåta marken till 
allmän plats. Dessutom finns redan idag ett minnesmärke över 
regementet från 1923 som är registrerat hos RAÄ 
(Riksantikvarieämbetet) och redovisat i Fornsök. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har genom sitt arbetsutskott (§ 73/2020) 
lämnat följande yttrande över medborgarförslaget: 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen avslår förslaget med följande synpunkter. Förslaget 
strider mot tidigare beslut angående att upplåta marken till allmän plats. 
Dessutom finns redan idag ett minnesmärke över regementet från 1923 
som är registrerat hos RAÄ (Riksantikvarieämbetet) och redovisat i 
Fornsök.  
      
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden   
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§ 302 Dnr 2020-00445  
 

Medborgarförslag om att införa frivillig avgift för 
alla som vistas vid sjöar och vattendrag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om att införa en frivillig avgift för 
alla som vistas vid sjöar och vattendrag i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 491/2020 föreslagit att kommunfullmäktige 
ska avslå medborgarförslaget.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
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§ 303 Dnr 2020-00654  
 

Vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för 

vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun enligt till ärendet 
bifogat förslag som inkom från omsorgsnämnden 2020-11-16. 
Avgifterna börjar gälla 1 januari 2021. 

 
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera 

belopp i tillämpningsanvisningarna som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader, 
samt minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens 
meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- 
och handikappomsorgen 2021”. 

 
3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en 

hemtjänsttimme till 397 kronor.  
 
Bakgrund 
Omsorgsnämnden har i § 114/2020 överlämnat förslag till 
kommunfullmäktige gällande tillämpningsanvisningar angående vård- 
och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2021.  Nämnden för arbete och 
välfärd har i § 199/2020 överlämnat förslag till kommunfullmäktige 
gällande tillämpningsanvisningar angående socialpsykiatrin.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 442/2020 föreslagit följande: 
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för 
vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun enligt till ärendet bifogat 
förslag som inkom från omsorgsnämnden 2020-11-16. Avgifterna börjar 
gälla 1 januari 2021. 
 
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera belopp i 
tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens 
föreskrift om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens 
taxa och zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga 
levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens 
meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och 
handikappomsorgen 2021”. 
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3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en hemtjänsttimme 
till 397 kronor. 
 
Ett nytt löneavtal har tecknats inom Svenska 
Kommunalarbetareförbundet avtalsområde. Därmed behöver förslaget 
till vård- och omsorgsavgifter för 2021 justeras jämfört med det som 
kommunstyrelsens arbetsutskott beredde på sitt sammanträde 2020-11-
10. Dessutom har underlaget kompletterats med att högsta avgift för 
hemtjänst m.m.  ändras från 2139 kronor till 2138 kronor då det 
uppmärksammats att kommunen inte får öresavrunda uppåt. 
 
-Omsorgsnämnden § 114/2020 
-Nämnden för arbete och välfärd § 199/2020 
-Omsorgsförvaltningens skrivelse 
-Bilaga 1, Förslag tillämpningsanvisningar (uppdaterade 2020-11-16) 
-Bilaga 2, tillämpningsanvisningar 2021 (uppdaterade 2020-11-16) 
-Bilaga 3, tillämpningsanvisningar 2021 (uppdaterade 2020-11-16)  
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Omsorgsnämnden 
Nämnden för arbete och välfärd 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 
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§ 304 Dnr 2020-00629  
 

Tryggande av kommunens pensionsåtagande genom 
nyttjande av prognostiserat överskott 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att öka avsättningen för 

pensionsskulden med 1 procent (motsvarande ca 20 miljoner 
kronor) mot bakgrund av ökade livslängdsantaganden. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en inlösen av delar 

av kommunens pensionsskuld med försäkringsbolag till en 
engångskostnad om maximalt 40 miljoner kronor, 

 
3. I likhet med övriga pensionskostnader, belastar ovanstående 

åtgärder gemensam finansiering. 
      
Bakgrund 
Mot bakgrund av det höga prognostiserade resultatet för år 2020 har 
utrymme skapats för att ta extra kostnader i år. Kommunchefen har 
därför fått i uppdrag av den styrande majoriteten att ta fram förslag på 
hur delar av årets överskott kan användas för kostnader inom 
pensionsområdet. Eftersom det inte finns någon budget för att belasta 
kommunens resultat med tillkommande pensionskostnader enligt 
förslag till beslut, finns det behov av att besluta om det särskilt. 
 
Vilket resultatutrymme som blir tillgängligt för tillkommande kostnader 
år 2020 kommer preliminärt att framgå när prognosen för helår 2020 
redovisas för kommunstyrelsen 2020-12-01, och kan slutligen fastställas 
i samband med årsbokslutet. 
 
Då resultatutrymmet i nuläget är oklart inrymmer förslaget till beslut en 
flexibilitet att belasta kommunens resultat med 20-60 miljoner kronor 
extra i pensionsrelaterade kostnader 2020. 
 
Därför presenteras de två separata förslagen inom pensionsområdet 
som enligt förslag till beslut kan genomföras med möjlig resultateffekt år 
2020. Förslagen kan genomföras var för sig eftersom det avser två olika 
åtgärder inom pensions-området. Alternativt kan båda förslagen 
beslutas och senare verkställas för att uppnå en flexibilitet att anpassa 
resultateffekten till tillgängligt utrymme. 
 
• Beslutspunkt 1 avser en ökad avsättningen för pensioner år 2020 
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på grund av ökade livslängdsantaganden. 
Förslaget minskar resultatet 2020 med cirka 20 miljoner. 
• Beslutspunkt 2 avser försäkringslösning, det vill säga att 
kommunen överlåter tryggande av delar av pensionsskulden till 
försäkringsbolag. 
 
Förslaget minskar resultatet 2020 med ytterligare 0-40 miljoner 
kronor med hänsyn tagen till tillgängligt utrymme i kommunens 
resultat för 2020. 
 
Sammantaget innebär båda förslagen en resultateffekt för kommunens 
resultat 2020 med 20-60 miljoner kronor (inklusive särskild löneskatt 
för pensioner).   
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefen har efter kommunstyrelsen inkommit med 
kompletterande information i en skrivelse den 4 december 2020. 
 
Kommunstyrelsen har i § 444/2020 föreslagit följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att öka avsättningen för 
pensionsskulden med 1 procent (motsvarande ca 20 miljoner 
kronor) mot bakgrund av ökade livslängdsantaganden. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en inlösen av delar 

av kommunens pensionsskuld med försäkringsbolag till en 
engångskostnad om maximalt 40 miljoner kronor, 

 
 

3. I likhet med övriga pensionskostnader, belastar ovanstående 
åtgärder gemensam finansiering. 

 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 2 ovan, att uppdra till 
kommunchefen att efter beslut i kommunstyrelsen verkställa inlösen av 
pensionsskuld med en maximal resultateffekt om 40 miljoner kronor 
med hänsyn tagen till tillgängligt utrymme i prognostiserat resultat för 
2020.  
 
Kommunchefen har i en skrivelse den 12 november 2020 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut.  
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Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen    
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§ 305 Dnr 2020-00596  
 

Renhållningstaxa 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till renhållningstaxa 
för 2021. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2021.  
 
Bakgrund 
SSAM har i § 71/2020 anhållit hos respektive ägarkommun att fastställa 
förslag till renhållningstaxa för 2021. 
 
Renhållningstaxan antas av respektive ägarkommuns 
kommunfullmäktige, och består av två separata avgiftsdelar som 
finansierar olika kostnader avseende hanteringen av hushållsavfall: 
 
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser 
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler 
samt för behandling av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar 
även behandling av farligt avfall samt kostnader för administration, 
fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i 
nivå beroende på abonnentkategori. 
 
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I 
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bland annat för 
sophämtning, 
tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. 
Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella 
kostnader för behållare samt behandlingskostnader för insamlat 
hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade 
behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och eventuellt 
dragavstånd.    
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 492/2020 föreslagit att kommunfullmäktige 
antar till ärendet bilagt förslag till renhållningstaxa för 2021. Taxan ska 
gälla från och med 1 januari 2021. 
 
-Yttrande tekniska nämnden § 186/2020 
-Beslut SSAM § 70/2020 
-Renhållningstaxa för Växjö kommun 2021 
-Bilaga Hämtningsavgifter 2021 
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Beslutet skickas till 
SSAM 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Ekonomi- och finanschefen 
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§ 306 Dnr 2020-00680  
 

Utbetalning av partistöd 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2021 till samtliga 
partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för 
partistöd.  
 
Bakgrund 
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft 2014. 
Reglerna innebär bland annat att fullmäktige måste fatta årliga beslut 
om utbetalning av partistödet.   
 
Kommunfullmäktige har i § 269/2015 beslutat om regler för partistöd i 
Växjö kommun. Av riktlinjerna framgår att fullmäktige fattar beslut om 
utbetalning av partistöd i januari månad varje år. Partistödet betalas 
sedan ut i förskott uppdelat på två utbetalningar, i januari respektive 
augusti månad. 
 
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för 
nästkommande år.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 493/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2021 till samtliga 
partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för 
partistöd. 
 
Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 17 november 2020, för 
ärendet och lämnar förslag till beslut. Partierna har under vår och 
sommar 2020 inkommit med redovisningar och granskningsintyg för 
verksamhetsåret 2019. Samtliga redovisningar har godkänts av 
kommunfullmäktige i § 165/2020.  
 
Beslutet skickas till 
 

För åtgärd 
Kanslichefen 
 

För kännedom 
Gruppledare för samtliga partier i kommunfullmäktige 
Ekonomi- och finanschefen  
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§ 307 Dnr 2020-00653  
 

Satsning på ökad trygghet och effektivitet inom 
socialpsykiatrin i Växjö kommun 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att nyttja 1 miljon kronor för 

trygghet- och effektivitetsåtgärder genom att fortsätta arbeta 
med läkemedelsrobotar och implementera digital låshantering. 

 
2. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2020.  

 
Bakgrund 
Växjö kommun arbetar aktivt för att stödja individer och främja ett 
tryggt och självständigt liv. Utvecklingsarbete pågår kontinuerligt och 
har fokus på moderna lösningar så vi bättre kan möta morgondagens 
Växjö kommun. Vi vill stärka vårt arbete och bidra till en mer trygg och 
effektivare socialpsykiatri i Växjö kommun genom följande åtgärder: 
Genom modern digital låslösning för att nyckelhanteringen inom 
socialpsykiatrin ska bli spårbar och säkrare för individen och våra 
medarbetare samt säkerställa att det endast ska kunna användas av 
behörig personal. 
 
För att skapa större självständighet och trygghet i läkemedelshantering 
för omsorgstagare som har insatsen boendestöd vill vi fortsätta arbeta 
med läkemedelsrobotar. Genom läkemedelsrobotar använder vi 
befintliga resurser på ett bättre och mer effektivt sätt, ökar 
patientsäkerhet, minskar påverkan på miljön genom mindre bilkörning 
samt ökar känslan av självständighet hos omsorgstagare med 
boendestöd.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 495/2020 föreslagit följande beslut: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att nyttja 1 miljon kronor för trygghet 
och effektivitetsåtgärder genom att fortsätta arbeta med 
läkemedelsrobotar och implementera digital låshantering. 
 
2. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2020. 
 
Kommunchefen redogör i en skrivelse den 23 oktober 2020 för ärendet.  
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Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
 
För kännedom 
Nämnden för arbete och välfärd 
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§ 308 Dnr 2020-00701  
 

Extra medlemsbidrag år 2020 till Värends 
Räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om 985 000 kronor i extra medlemsbidrag 
år 2020 till Värends Räddningstjänstförbund. Det förutsätts att Alvesta 
kommun också fattar beslut om extra medlemsbidrag. Bidraget ska 
belasta gemensam finansiering år 2020.  
 
Bakgrund 
Värends Räddningstjänstförbund har från sina medlemmar begärt extra 
medlemsbidrag för utökade satsningar. Medlemmar i förbundet är 
Alvesta och Växjö kommuner.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 496/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar om 985 000 kronor i extra medlemsbidrag 
år 2020 till Värends Räddningstjänstförbund. Det förutsätts att Alvesta 
kommun också fattar beslut om extra medlemsbidrag. Bidraget ska 
belasta gemensam finansiering år 2020. 
 
Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 25 november 2020 för 
ärendet. Värends Räddningstjänstförbund har presenterar underlag 
gällande kostnader för FIP (Första Insats Person) Grimslöv och 
systemledning. Det extra medlemsbidraget ska finansiera kostnaden för 
detta som är uppskattad till 1 200 000 kronor, varav Växjö kommuns 
andel motsvarar 985 000 kronor.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschef 
 
För kännedom 
Värends Räddningstjänstförbund 
Alvesta kommun 
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§ 309 Dnr 2020-00663  
 

Extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om 8,4 miljoner kronor i extra driftbidrag 
till Växjö Småland Airport AB under förutsättning att även övriga ägare 
fattar beslut om extra driftbidrag. Driftbidraget ska belasta gemensam 
finansiering år 2020.  
 
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 
Mot bakgrund av den rådande pandemin har Växjö Småland Airport AB 
ett svårt ekonomiskt läge. De tre ägarna Region Kronoberg, Växjö 
kommun och Alvesta kommun har vid extra ägarsamråd den 2 november 
2020 diskuterat ett extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB. 
Ägarna har kommit överens om att tillsammans anslå 20 miljoner kronor 
extra till Växjö Småland Airport AB för att underlätta hanteringen av 
pandemins konsekvenser. För Växjö kommuns del handlar det om ett 
extra driftbidrag på 8,4 miljoner kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 497/2020 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar om 8,4 miljoner kronor i extra driftbidrag 
till Växjö Småland Airport AB under förutsättning att även övriga ägare 
fattar beslut om extra driftbidrag. Driftbidraget ska belasta gemensam 
finansiering år 2020. 
 
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2020-11-06 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut.  
 
Yrkanden 
Björn Svensson (M) med instämmande av Anna Tenje (M), Christer 
Svensson (SD) och Claes Bromander (C), Gunnar Nordmark (L) och Ulf 
Hedin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Magnus P Wåhlin (MP) med instämmande av Johnny Werlöv (V), Björn 
Kleinhenz (V), Gunnel Jansson (MP) och Håkan Frizén (V): 
Kommunfullmäktige ger inget extra driftbidrag till Växjö Småland 
Airport AB. 
  
Julia Berg (S): Kommunfullmäktige beslutar om 8,4 miljoner kronor i 
extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB under följande 
förutsättningar: 
• att även övriga ägare fattar beslut om extra driftbidrag  
• Växjö Småland Airport kommer inte att erhålla fler ägartillskott än 
ordinarie ägartillskott under 2021-2023  
• Växjö Småland Airport ska utarbeta en långsiktig plan för att bli 
oberoende av ägartillskott samt presentera denna för ägarna 
• Växjö Småland Airport ska vara en drivande part och aktiva i utveckling 
av fossilfria bränslen och ta fram en plan för att bli en fossilbränslefri 
flygplats, samt presentera denna för ägarna 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.  
 
Ordförande ställer sedan Magnus P Wåhlins yrkande mot Julia Bergs 
yrkande för att utse motförslag och konstaterar att Julia Bergs yrkande 
utses till motförslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Omröstningsordning och omröstningsresultat i frågan om motförslag 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning när det 
gäller val av motförslag: 
Ja för att rösta på Julia Bergs yrkande 
Nej för att rösta på Magnus P Wåhlins yrkande 
 
Kommunfullmäktige utser Julia Bergs yrkande till motförslag med 19 
röster mot 8 röster för Magnus P Wåhlins yrkande. 34 ledamöter avstår 
från att rösta. Se omröstningsbilaga 8. 
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Omröstningsordning och omröstningsresultat i huvudomröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning i 
huvudomröstningen: 
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag 
Nej för att rösta på Julia Bergs yrkande 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 34 
röster mot 19 röster för Julia Bergs yrkande. 8 ledamöter avstår från att 
rösta. Se omröstningsbilaga 9 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
 
För kännedom 
Växjö Småland Airport AB 
Region Kronoberg 
Alvesta kommun 
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Omröstningsbilaga 8 
 
§ 309 Extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB 
 
Omröstning om motförslag 
 
Resultat 
Ja 19 
Nej 8 
Avstår 34 
Totalt 61 
 

Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Nej Glenn Nilsson (M) Avstår 
Rose-Marie Holmqvist (S) Ja Mikael Virdelo (M) Avstår 
Malin Lauber (S) Ja Björn Svensson (M) Avstår 
Julia Berg (S) Ja Anna Gustbée (M) Avstår 
Anette Nerlie Anderberg (S) Ja Andreas Lindström (M) Avstår 
Tajma Sisic (S) 
 

Ja Lars-Göran Svensson 
(M) 

Avstår 

Anders Lindoff (S) Ja Per Nilimaa (SD) Avstår 
Marie-Louise Gustavsson (S) Ja Christer Svensson (SD) Avstår 
Gunnar Storbjörk (S) Ja Hannes Jónsson (SD) Avstår 
Arijeta Reci (S) Ja Conny Lindahl (SD) Avstår 
Otto Lindlöf (S) Ja Alexander Harréns (SD) Avstår 
Tony Lundstedt (S) Ja Håkan Frizén (V) Nej 
Ola Löfqvist (S) Ja Carin Högstedt (V) Nej 
Hugo Hermansson (S) Ja Johnny Werlöv (V) Nej 
Lisa Larsson (S) Ja Elisabet Flennemo (V) Nej 
Yusuf Isik (S) Ja Björn Kleinhenz (V) Nej 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Ja Eva Johansson (C) Avstår 
Marko Kosonen (S) Ja Anders Bengtsson (C) Avstår 
Gullvi Strååt (S) Ja Yvonne Ekaremål (C) Avstår 
Alf Skogmalm (S) Ja Margareta Jonsson (C) Avstår 
Anna Tenje (M) Avstår Claes Bromander (C) Avstår 
Oliver Rosengren (M) Avstår Anna Zelvin (KD) Avstår 
Ulf Hedin (M) Avstår Jon Malmqvist (KD) Avstår 
Catharina Winberg (M) Avstår Ricardo Chavez (KD) Avstår 
Sofia Stynsberg (M) Avstår Gunnar Nordmark (L) Avstår 
Pernilla Tornéus (M) Avstår Rikard Karlsson (L) Avstår 
Irene Bladh (M) Avstår Susanna Blad Röing (L) Avstår 
René Jaramillo (M) Avstår Magnus P Wåhlin (MP) Nej 
Anton Olsson (M) Avstår Gunnel Jansson (MP) Nej 
Lena Wibroe (M) Avstår Bo Frank (M) Avstår 
Sigvard Jakobsson (M) Avstår   
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Omröstningsbilaga 9 
 
§ 309 Extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB 
 
Huvudomröstning 
 
Resultat 
Ja 34 
Nej 19 
Avstår 8 
Totalt 61 
 

Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Avstår Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Nej Mikael Virdelo (M) Ja 
Malin Lauber (S) Nej Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Nej Anna Gustbée (M) Ja 
Anette Nerlie Anderberg (S) Nej Andreas Lindström (M) Ja 
Tajma Sisic (S) 
 

Nej Lars-Göran Svensson 
(M) 

Ja 

Anders Lindoff (S) Nej Per Nilimaa (SD) Ja 
Marie-Louise Gustavsson (S) Nej Christer Svensson (SD) Ja 
Gunnar Storbjörk (S) Nej Hannes Jónsson (SD) Ja 
Arijeta Reci (S) Nej Conny Lindahl (SD) Ja 
Otto Lindlöf (S) Nej Alexander Harréns (SD) Ja 
Tony Lundstedt (S) Nej Håkan Frizén (V) Avstår 
Ola Löfqvist (S) Nej Carin Högstedt (V) Avstår 
Hugo Hermansson (S) Nej Johnny Werlöv (V) Avstår 
Lisa Larsson (S) Nej Elisabet Flennemo (V) Avstår 
Yusuf Isik (S) Nej Björn Kleinhenz (V) Avstår 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Nej Eva Johansson (C) Ja 
Marko Kosonen (S) Nej Anders Bengtsson (C) Ja 
Gullvi Strååt (S) Nej Yvonne Ekaremål (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Nej Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Claes Bromander (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Catharina Winberg (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Rikard Karlsson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Susanna Blad Röing (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Avstår 
Anton Olsson (M) Ja Gunnel Jansson (MP) Avstår 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M) Ja 
Sigvard Jakobsson (M) Ja   
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§ 310 Dnr 2020-00661  
 

Extra ägartillskott till Huseby Bruk AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar ett extra ägartillskott med 510 000 

kronor till Huseby Bruk AB under förutsättning att även den 
andre ägaren Alvesta kommun fattar motsvarande beslut om 
ägartillskott. Kostnaden för ägartillskottet ska belasta gemensam 
finansiering år 2020. 

 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till styrelse och VD för Huseby Bruk 

AB att vidta alla nödvändiga åtgärder för att minska kostnaderna 
under pandemin. Ägartillskottet ska ses som en möjlighet att 
klara att upprätthålla bolagets åtagande enligt avtalet med 
Statens Fastighetsverk samt gällande utvecklingsplan.  

 
Bakgrund 
Mot bakgrund av den rådande pandemin har Huseby Bruk AB ett svårt 
ekonomiskt läge. Trots en mängd insatser för att minska kostnaderna 
samt åtgärder för att ställa om verksamheten går bolaget med förlust. 
Med anledning av pandemins konsekvenser för bolaget har de två 
ägarna Växjö kommun och Alvesta kommun vid extra ägarsamråd den 2 
november 2020 diskuterat ett extra ägartillskott till Huseby Bruk AB för 
2020. Ägarna har kommit överens om att tillsammans anslå 1 700 tkr 
extra till Huseby Bruk AB för att underlätta hanteringen av pandemins 
konsekvenser. För Alvesta kommun innebär det 70% av det totala 
tillskottet vilket innebär 1 190 tkr. För Växjö kommun innebär det 30% 
vilket innebär 510 tkr.  
 
Styrelse och VD uppdras att vidta alla möjliga åtgärder för att sänka 
kostnaderna även under kommande period och så länge pandemin 
påverkar verksamheten negativt. Ägartillskottet ska ses som en 
möjlighet att klara att upprätthålla bolagets åtagande enligt avtalet med 
Statens Fastighetsverk samt gällande utvecklingsplan. Ett nytt avtal 
inklusive en ny utvecklingsplan ska förhandlas under 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 498/2020 föreslagit följande beslut: 
1. Kommunfullmäktige beviljar ett extra ägartillskott med 510 000 
kronor till Huseby Bruk AB under förutsättning att även den 
andre ägaren Alvesta kommun fattar motsvarande beslut om 
ägartillskott. Kostnaden för ägartillskottet ska belasta gemensam 
finansiering år 2020. 
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2. Kommunfullmäktige uppdrar till styrelse och VD för Huseby Bruk 
AB att vidta alla nödvändiga åtgärder för att minska kostnaderna 
under pandemin. Ägartillskottet ska ses som en möjlighet att 
klara att upprätthålla bolagets åtagande enligt avtalet med 
Statens Fastighetsverk samt gällande utvecklingsplan. 
 
Kommunchefen har i en skrivelse den 5 november 2020 redogjort för 
ärendet.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
 
För kännedom 
Huseby Bruk AB 
Alvesta kommun 
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§ 311 Dnr 2020-00666  
 

Finansiering av satsning på ökad trivsel och 
attraktivitet i Växjö kommun 2020 och särskild 
satsning på omstart för kultur- och föreningslivet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för kommunstyrelsens 
beslut i § 399/2020 och § 405/2020 om satsning på omstart för kultur- 
och föreningslivet respektive satsning på ökad trivsel och attraktivitet i 
Växjö kommun 2020 ska belasta gemensam finansiering år 2020.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 399/2020 respektive § 405/2020 beslutat om 
en satsning på omstart för kultur- och föreningslivet på totalt 5 mkr och 
satsning på ökad trivsel och attraktivitet i Växjö kommun 2020 på totalt 
14 mkr.  
 
Frågan om hur satsningarna ska finansieras har återaktualiserats och 
därmed tas ärendet upp i kommunfullmäktige för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 499/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för kommunstyrelsens 
beslut i § 399/2020 och § 405/2020 om satsning på omstart för kultur- 
och föreningslivet respektive satsning på ökad trivsel och attraktivitet i 
Växjö kommun 2020 ska belasta gemensam finansiering år 2020. 
 
Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 10 november 2020 för 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut i § 399/2020 om satsning på omstart för 
kultur- och föreningslivet 
 
Kommunstyrelsens beslut i § 405/2020 om satsning på ökad trivsel och 
attraktivitet i Växjö kommun.  
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Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
 
För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Säkerhets- och beredskapschefen 
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§ 312 Dnr 2020-00652  
 

Begäran att kvarstå på uppdrag som ledamot i 
nämnden för arbete och välfärd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar begäran från Tobias Karlsson (S) att få ha 
kvar sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och välfärd under 
återstoden av mandattiden.  
 
Bakgrund 
Tobias Karlsson (S) har begärt att få ha kvar sitt uppdrag som ledamot i 
nämnden för arbete och välfärd under tiden han bor i annan kommun. 
 
4 kap. 7 § i kommunallagen anger att om en förtroendevald upphör att 
vara valbar, upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts 
av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om 
inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha 
kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 453/2020 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige beviljar begäran från Tobias Karlsson (S) att få ha 
kvar sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och välfärd under 
återstoden av mandattiden. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Tobias Karlsson 
Nämnden för arbete och välfärd 
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§ 313 Dnr 2020-00670  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning - Christoffer 
Nordmark (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och skickar den till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län för en ny sammanräkning. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Anna Gustbée (M) till ny ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning. 

 
Bakgrund 
Christoffer Nordmark (M) har den 11 november avsagt sig sina 
förtroendeuppdrag från och med den 1 januari 2021.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
För kännedom 
Christoffer Nordmark 
Anna Gustbée 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 314 Dnr 2020-00711  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning - Andreas      
Olsson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Annika Nilsson (C) till ny ledamot i 

valberedningen.   
   
Bakgrund 
Andreas Olsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Andreas Olsson 
Annika Nilsson 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 315 Dnr 2018-00581  
 

Anmälan av ny gruppledare för Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar anmälan i protokollet.  
      
Bakgrund 
Centerpartiet, genom Anders Bengtsson, anmäler följande personer som 
gruppledare från och med den 1 januari 2020: 

• Annika Nilsson  
• Andreas Håkansson  

 
Gruppledararvodet fördelas med 75% på Annika Nilsson och 25 % på 
Andreas Håkansson.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 316 Dnr 2020-00643  
 

Val av ny ersättare i utbildningsnämnden efter 
Gunilla Claesson (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Pernilla Bodin (MP) till ny ersättare i 

utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.    
 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i § 264/2020 beviljat Gunilla Claessons (MP) 
avsägelse från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. Ingen ny 
ersättare utsågs.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 57/2020 föreslagit att kommunfullmäktige utser 
Pernilla Bodin (MP) till ny ersättare i utbildningsnämnden till och med 
2022-12-31 samt att paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Pernilla Bodin 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 317 Dnr 339068  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden - Christoffer Nordmark (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-01-01. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Christer Wånehed (M) till ny ledamot i 

miljö- och hälsoskyddsnämnden från och med 2021-01-01 till och 
med 2022-12-31. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart.  

 
Bakgrund 
Christoffer Nordmark (M) har via e-tjänst avsagt sig bland annat 
uppdraget som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden från och med 
2021-01-01.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 59/2020 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-01-01. 
 
Kommunfullmäktige utser Christer Wånehed (M) till ny ledamot i miljö- 
och hälsoskyddsnämnden från och med 2021-01-01 till och med 2022-
12-31. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Christer Wånehed 
Christoffer Nordmark 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 318 Dnr 2020-00692  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Växjö Småland Airport AB - Malin Lauber (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Gunnar Storbjörk (S) till ny ledamot 

Växjö Småland Airport AB till och med 2022-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  
 
Bakgrund 
Malin Lauber (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i 
styrelsen för Växjö Småland Airport AB.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 60/2020 föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Gunnar Storbjörk (S) till ny ledamot 

Växjö Småland Airport AB till och med 2022-12-31. 
 
 
Beslutet skickas till 
Småland Airport AB 
 
För kännedom 
Gunnar Storbjörk 
Malin Lauber 
Förtroendemannaregistret 
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§ 319 Dnr 2020-00705  
 

Avsägelse från uppdrag som kommunalråd, 
ledamot, tillika 1:e vice ordförande, i 
kommunstyrelsen, ledamot i VKAB och ledamot i 
krisledningsnämnden - Eva Johansson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-01-01. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Andreas Olsson (C) till nytt 

kommunalråd från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31. 
 

3. Kommunfullmäktige utser Andreas Olsson (C) till ny 1:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen och Thomas Magnusson (C) till ny 
ersättare i kommunstyrelsen från och med 2021-01-01 till och 
med 2022-12-31. 

 
4. Kommunfullmäktige utser Thomas Magnusson (C) till ny ledamot 

i VKAB från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31. 
 

5. Kommunfullmäktige utser Andreas Olsson (C) till ny ledamot och 
Thomas Magnusson (C) till ny ersättare i krisledningsnämnden 
från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31.   

 
6. Paragrafen justeras omedelbart.  

 
Bakgrund 
Eva Johansson (C) har avsagt sig uppdragen som bland annat ledamot, 
tillika vice ordförande, i kommunstyrelsen, ledamot i Växjö 
Kommunföretag AB (VKAB) och ledamot i krisledningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 61/2020 föreslagit kommunfullmäktige besluta 
följande:  

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-01-01. 
2. Kommunfullmäktige utser Andreas Olsson (C) till nytt 

kommunalråd från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31. 
3. Kommunfullmäktige utser Andreas Olsson (C) till ny 1:e vice 

ordförande i kommunstyrelsen och Thomas Magnusson (C) till ny 
ersättare i kommunstyrelsen från och med 2021-01-01 till och 
med 2022-12-31. 
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4. Kommunfullmäktige utser Thomas Magnusson (C) till ny ledamot 
i VKAB från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31. 

5. Kommunfullmäktige utser Andreas Olsson (C) till ny ledamot och 
Thomas Magnusson (C) till ny ersättare i krisledningsnämnden 
från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31.   

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Andreas Olsson 
Thomas Magnusson 
Eva Johansson 
Kommunstyrelsen 
Växjö Kommunföretag AB 
Säkerhetschefen 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 320 Dnr 2020-00631  
 

Ny ersättare i styrelsen för Vältöjan Fastigheter A 
AB och Ansgarius 15 i Växjö AB efter Marianne Paine 
Ståhle (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Marianne Paine Ståhle (S) från 

uppdragen som ersättare i styrelserna för Vältöjan Fastigheter A 
AB och Ansgarius 15 i Växjö AB. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Julia Berg (S) till ny ersättare i Vältöjan 

Fastigheter A AB och Ansgarius 15 i Växjö AB till och med 2022-
12-31.  

 
3. Paragrafen justeras omedelbart.  

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 17 november 2020 noterat Marianne Paine 
Ståhles (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i styrelsen för 
Växjöbostäder AB och utsett Julia Berg (S) till ny ersättare. Då det rådet 
personalunion mellan Växjöbostäder AB och Vältöjan Fastigheter A AB 
och Ansgarius 15 i Växjö AB ska även dessa uppdrag skiftas till Julia Berg.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 62/2020 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige entledigar Marianne Paine Ståhle (S) från 
uppdragen som ersättare i styrelserna för Vältöjan Fastigheter A 
AB och Ansgarius 15 i Växjö AB. 

2. Kommunfullmäktige utser Julia Berg (S) till ny ersättare i Vältöjan 
Fastigheter A AB och Ansgarius 15 i Växjö AB till och med 2022-
12-31.  

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Julia Berg 
Växjöbostäder AB 
Förtroendemannaregistret 
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§ 321 Dnr 339069  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Växjö Citysamverkan ideell förening - Andreas 
Olsson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-01-01. 
 
2. Kommunfullmäktige utser Therese Magnusson (C) till ny ledamot 

i styrelsen för Växjö Citysamverkan ideell förening från och med 
2021-01-01 till och med 2021-12-31.  

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Andreas Olsson har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i 
styrelsen för Växjö Citysamverkan ideell förening. 
 
Olsson har även avsagt sig uppdragen som ersättare i 
krisledningsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen. Dessa val 
hanteras i samband med ärendet om Eva Johanssons (C) avsägelser.      
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 63/2020 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-01-01. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Therese Magnusson (C) till ny ledamot 
i styrelsen för Växjö Citysamverkan ideell förening från och med 
2021-01-01 till och med 2021-12-31.  

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Therese Magnusson 
Växjö Citysamverkan, ideell förening 
Förtroendemannaregistret 
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§ 322 Dnr 2020-00717  
 

Val att förrättas av kommunfullmäktige inför 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige förrättar val i enlighet med till ärendet 

upprättat förslag till vallista för 2021 med följande ändringar: 
• Sven Sandberg (L) utses till ersättare i Växjö Småland Airport 

AB istället för Per-Olof Hjälmefjord (KD).  
• Gunnar Storbjörk (S) utses till ledamot i Växjö Småland 

Airport AB. 
• Liberalernas plats som ersättare i Växjö Citysamverkan ideell 

förening lämnas tillsvidare vakant. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  
 
Bakgrund 
Kansliavdelningen har upprättat en förteckning över de val som 
kommunfullmäktige har att förrätta inför 2021. I förteckningen listas de 
personer som innehar uppdraget för 2020. Uppdragen väljs för ett år i 
taget.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 64/2020 föreslagit att kommunfullmäktige 
förrättar val i enlighet med till ärendet upprättat förslag till vallista för 
2021 med följande ändringar: 

• Sven Sandberg (L) utses till ersättare i Växjö Småland Airport AB 
istället för Per-Olof Hjälmefjord (KD).  

• Gunnar Storbjörk (S) utses till ledamot i Växjö Småland Airport 
AB. 

• Liberalernas plats som ersättare i Växjö Citysamverkan ideell 
förening lämnas tillsvidare vakant. 

 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Valda 
Berörda organ 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 323 Dnr 2020-00747  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
omsorgsnämnden - Marianne Paine Ståhle (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.  
 
Bakgrund 
Marianne Paine Ståhle (S) har via e-tjänst avsagt sig samtliga 
förtroendeuppdrag i Växjö kommun.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Marianne Paine Ståhle  
Omsorgsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 324 Dnr 2020-00022  
 

Redovisning av inkomna motioner och 
medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.  
 
Bakgrund 
Kansliavdelningen har i en skrivelse den 7 december 2020 redovisat de 
motioner och medborgarförslag som inkommit till kommunstyrelsens 
diarie efter redovisningen på föregående 
kommunfullmäktigesammanträde.  
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§ 325 Dnr 2020-00019  
 

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden 
väckta genom medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna beslutanderätten enligt 
nedan: 

• Medborgarförslag om förändring av gatusträckning för minskad 
mängd trafik på Fritidsvägen överlämnas till tekniska nämnden 

• Medborgarförslag om fartgupp på Gamla Norrvägen överlämnas 
till tekniska nämnden 

• Medborgarförslag om att göra om Södra Ringvägen till huvudled 
överlämnas till tekniska nämnden 

• Medborgarförslag om bullervall mot Norrleden mot befintlig 
bebyggelse överlämnas till kommunstyrelsen 

• Medborgarförslag om kundservicekurs för personalen 
överlämnas till kommunstyrelsen 

• Medborgarförslag om U-formad brygga i sjön Trummen 
överlämnas till tekniska nämnden  

• Medborgarförslag om avdelning som arbetar med 
kompetensutveckling överlämnas till kommunstyrelsen 

• Medborgarförslag om mobil hastighetsmätning överlämnas till 
tekniska nämnden 

• Medborgarförslag om cykelbana på Älgvägen, Växjö överlämnas 
till tekniska nämnden 

• Medborgarförslag om trappa vid Ingelstad kyrka busshållplats 
överlämnas till tekniska nämnden 

• Medborgarförslag om utegym vid aktivitetsplatsen på Hov 
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.  
  
Kommunstyrelsens beredning lämnar förslag på delegering.  
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Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
 
 
      

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-12-15 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

105 (106) 

 

§ 326 Dnr 2020-00016  
 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.  
 
Bakgrund 
Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige: 
2020-11-27 Tekniska nämndens beslut 2020-11-19 § 200 

Medborgarförslag om spontanlekplats på Lugnets park 
2020-11-27 Tekniska nämndens beslut 2020-11-19 § 199 

Medborgarförslag om hundbadplats vid Kampaängen vid 
Växjösjön 

2020-11-27 Tekniska nämndens beslut 2020-11-19 § 198 
Medborgarförslag om badplats för husdjur i Södra 
Bergundasjön 

2020-11-27 Tekniska nämndens beslut 2020-11-19 § 194 
Medborgarförslag om farthinder vid Braås skola 

2020-11-27 Tekniska nämndens beslut 2020-11-19 § 193 
Medborgarförslag om farthinder på Sjösåsvägen, Braås 

2020-11-27 Tekniska nämndens beslut 2020-11-19 § 192 
Medborgarförslag om farthinder på Sjösåsvägen Braås 

2020-11-27 Tekniska nämndens beslut 2020-11-19 § 191 
Medborgarförslag om en tredje fil i Norremarksrondellen 

2020-11-27 Tekniska nämndens beslut 2020-11-19 § 190 
Medborgarförslag om smart gatubelysning 

2020-11-27 Tekniska nämndens beslut § 189/2020 om 
medborgarförslag om trygghets- och olycksförebyggande 
belysning. 

2020-11-16 Kultur- och fritidsnämndens beslut om redovisning av 
uppdrag konkurrensutsättning grönyteskötsel 

2020-11-16 Kultur- och fritidsnämndens beslut om medborgarförslag 
om sophantering vid Toftasjöns badplats 

2020-11-10 Kommunstyrelsens beslut 2020-11-03 § 388 
Medborgarförslag om trygghetsboende på söder i Växjö 

2020-11-10 Kommunstyrelsens beslut 2020-11-03 § 389 
Medborgarförslag om kameraövervakning på 
återvinningsstationer 
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§ 327 Dnr 298450  
 

Avslutningsord 

Ordförande Bo Frank läser en dikt och tackar kommunfullmäktige för 
arbetet under året och tillönskar alla en god jul och ett gott nytt år. 
 
Avgående kommunalrådet Eva Johansson läser "Tomten" av Viktor 
Rydberg och önskar alla en god jul och ett gott nytt år. 
 
2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist tackar ordförande för hans 
insats under året och önskar honom och hans familj en god jul och ett 
gott nytt år.  
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