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Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus samt digitalt i 
Teams kl. 14.00 – 17.30 

Ledamöter och ersättare deltog digitalt. Endast 
presidiet var på plats i utvandrarnas hus. 

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) 
Anna Gustbée (M) § 131-135 
Pia Philipsson (M) § 136-150 
Sofia Stynsberg (M) 
Pernilla Tornéus (M) 
Iréne Bladh (M) 
René Jaramillo (M) 
Anton Olsson (M) 
Lena Wibroe (M) 
Sigvard Jakopsson (M) 
Glenn Nilsson (M) 
Mikael Virdelo (M) 
Björn Svensson (M) 
Edwart Oguz (M) 
Lars-Göran Svensson (M) 
Eva Johansson (C) 
Anders Bengtsson (C) 
Andreas Olsson (C) 
Margareta Jonsson (C) 
Andreas Håkansson (C) 
Gunnar Nordmark (L) 
Torgny Klasson (L) 
Susanna Blad Röing (L) 
Anna Zelvin (KD) 
Jon Malmqvist (KD) 
Ricardo Chavez  (KD) 
Malin Lauber (S) 
Julia Berg (S) 
Tomas Thornell (S) 
Tajma Sisic (S) 
Martin Edberg (S) 
Henrietta Serrate (S) 
Gunnar Storbjörk (S) 
Arijeta Reci (S) 
Otto Lindlöf (S) 
Tony Lundstedt (S) 
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Martina Forsberg (S) 
Hugo Hermansson (S) 
Lisa Larsson (S) 
Kjell Olsson (S) 
Ann-Kristin Lindquist (S) 
Marko Kosonen (S) 
Gullvi Strååt (S) 
Maria Garmer (V) 
Carin Högstedt (V) 
Johnny Werlöv (V) 
Elisabet Flennemo (V) 
Björn Kleinhenz (V) 
Magnus Wåhlin (MP) 
Gunnel Jansson (MP) 
Christer Svensson (SD) 
Sara Johansson (SD) 
Conny Lindahl (SD) 
Alexander Harréns (SD) 

 Gustav Petersson (-) 
Yusuf Isik (S) 
Andreas Lindström (M) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Håkan Belin (M) 
Suzanne Frank (M) 
Setareh Najafidigehsara (M) 
Agneta Nordlund G-son (M) 
Yvonne Ekaremål (C) 
Claes Bromander (C) 
Annika Nilsson (C) 
Rickard Karlsson (L) 
Michael Färdig (L) 
Patrik Åkesson (KD) 
Kaj-Mikael Petersson (KD) 
Erika Lagergren (S) 
Marie-Louise Gustafsson (S) 
Ola Löfquist (S) 
Anette Nerlie-Anderberg (S) 
Michael Sjöö (S) 
Håkan Frizén (V) 
Ann-Christin Eriksson (V) 
Ylva Jönsson (V) 
Maria Unell (MP) 
Erik Jansson (MP) 
Romeo Pettersson (SD) 
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Tjänstepersoner 

 
Martin Fransson, sekreterare 
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare 

 

Justering 

 

Justerare Rose-Marie Holmqvist (S) 
Sofia Stynsberg (M) 
 

Plats och tid Kommunhuset, Tävelsåsrummet, den 2 
september kl. 09.00 
  

Justerade paragrafer §§ 131-150 

Ajournering 15.45-16.05 

Anmärkning Med anledning av den pågående pandemin 
genomfördes mötet digitalt. 
 
I samband med behandling av valärendena 
stängdes Gustav Peterssons mikrofon tillfälligt 
av då han inte hörsammat ordförandes 
tillsägningar. Mikrofonen sattes åter på innan 
beslut fattades i aktuella ärenden. 
 

Underskrifter  

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Martin Fransson 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Bo Frank 

 
Justerare 
 

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

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Sofia Stynsberg 
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_____________________________________________________________ 
 

                                  Bevis om anslag av protokoll 
 

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2021-08-31 är 
justerat. 

Anslagsdag 2021-09-02 

Anslaget tas ner 2021-09-24 

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 
31 augusti 2021 

§ 131 Dnr 302917 
Justering av protokoll................................................................................................... 7 

§ 132 Dnr 313843 
Godkännande av dagordning ...................................................................................8 

§ 133 Dnr 2021-00433 

Science Park i eget bolag .......................................................................................... 9 

§ 134 Dnr 2021-00432 
Förändrad bolagsstruktur ......................................................................................... 14 

§ 135 Dnr 2021-00305 
Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning år 2022 .....................................................................................22 

§ 136 Dnr 2021-00322 
Valkrets- och valdistriktsindelning inför 2022 års allmänna val 
och 2024 års val till Europaparlamentet ............................................................. 24 

§ 137 Dnr 2021-00364 
Antagande av detaljplan för Kvasten 8 med flera, Västra mark, 
Växjö - detaljplan för verksamheter .................................................................... 26 

§ 138 Dnr 2021-00355 

Val av ny nämndeman i Växjö tingsrätt och ersättare i 
omsorgsnämnden efter Hannes Jónsson (SD) ................................................... 28 

§ 139 Dnr 2021-00393 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden- Samuel Schelin (V) ...................................................................... 29 

§ 140 Dnr 2021-00435 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden - 
Ulla Svensson (M) ....................................................................................................... 30 

§ 141 Dnr 2021-00434 
Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Växjö tingsrätt, 
ledamot i tekniska nämnden samt som ledamot i styrelsen för 
Videum AB - Rebecca Esselgren (S) ....................................................................... 31 

§ 142 Dnr 2021-00239 

Val av styrelse till Växjö & Co AB ........................................................................... 33 

§ 143 Dnr 2021-00452 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-08-31 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

6 (43) 

 

Avsägelse från uppdrag som 2:e vice ordförande i styrelsen för 
Växjöbostäder AB - Tajma Sisic (S) ....................................................................... 35 

§ 144 Dnr 2021-00453 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i tekniska nämnden - 
Andreas Lindström (M) .............................................................................................. 36 

§ 145 Dnr 2021-00454 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden - 
Cecilia Värn Jönsson (S) ............................................................................................ 37 

§ 146 Dnr 2021-00455 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden - Ellen Sjömålen (S) ...................................................................... 38 

§ 147 Dnr 2021-00352 

Val av ny ledamot i tekniska nämnden efter Susanna Blad Röing 
(L) .................................................................................................................................... 39 

§ 148 Dnr 2018-00581 

Anmälan av politisk sekreterare ............................................................................ 40 

§ 149 Dnr 2021-00016 

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt 
överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom 
medborgarförslag ....................................................................................................... 41 

§ 150 Dnr 2021-00013 

Meddelanden .............................................................................................................. 43 
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§ 131 Dnr 302917  
 

Justering av protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Rose-Marie Holmqvist (S) och Sofia 
Stynsberg (M) ska justera dagens protokoll. 
      
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
 
Justering äger rum torsdagen den 2 september klockan 09:00 i 
kommunhuset. 
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§ 132 Dnr 313843  
 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen 
 
Bakgrund 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner den 
utskickade dagordningen. 
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§ 133 Dnr 2021-00433  
 

Science Park i eget bolag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Växjö Kommunföretag AB (”VKAB”) får bilda ett nytt aktiebolag 
alternativt köpa ett så kallat lagerbolag. Bolaget ska ha 
bolagsordning enligt Bilaga 1. 

 
2. Bolaget ska heta Växjö Linnæus Science Park AB och bedriva 

verksamhet i enligt med bolagsordning och ägardirektiv. Bolaget 
ska ha ägardirektiv enligt Bilaga 2. 

 
3. När bolaget bildats och startat sin verksamhet ska inte längre 

Videum AB bedriva motsvarande verksamhet. 
 

4. Kommunstyrelsen och VKAB får i uppdrag att vidta de åtgärder 
som krävs vad gäller bolagsstämmor och motsvarande som 
behövs för att genomföra ovanstående. 

 
Reservation 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för det egna yrkandet. 
 
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och lämnar 
följande skriftliga reservation:  
 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig härmed mot beslutet att 
det kommunala bolaget Videum upphör att finnas i nuvarande form. Det 
har i under lång tid byggt upp en verksamhet som innehåller olika delar 
och kombinationen är unik i Sverige. Det innefattar att bygga lokaler och 
förvalta åt Linnéuniversitetet såväl som inkubator Företagsfabriken, 
Science Park och fungerar som mötes- och utvecklingsplats för 
akademin, näringsliv, region och kommun. Syftet har varit att bygga och 
stödja idéer och innovationer som skapar ett attraktivt företagsklimat 
med tonvikt på kunskapsbasering och FoU; en miljö som ska få 
studenter att vilja inte bara utbilda sig i Växjö utan även vilja leva och 
arbeta här.  
 
Vi kan inte se att ett skiljande av Science Park till ett särskilt bolag med 
nytt namn och att övrig verksamhet går in i lokalbolaget Vöfab skapar en 
nyordning som innebär mer dynamik än den nuvarande ordningen. 
Ingenting i de nya ägardirektiven är så nytt att det inte gått att ställa 
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dem till Videum. Ombildningen kostar pengar och den positiva 
nimbusen kring Videum går förlorad. 
 
Bakgrund 
Science Park-verksamheten bedrivs idag av Videum AB som har en 
profilering mot att erbjuda flexibla kontor i en kunskapsmiljö där man 
ges möjlighet att skapa framgång för sitt företag. Science park 
konceptet är delvis baserat på att skapa en ny kontorslösning som 
handlar lika mycket om att erbjuda en arena för möten, interaktion och 
samarbete som skrivbord och stolar. Detta har som syfte att skapa en 
innovativ mötesplats, runt konterat, där människor, idéer och kunskap 
erbjuds en plattform för företagsutveckling. Inom Videum skall 
företagen stimuleras till utbyte med andra företagare, samt få stöd med 
koppling till Linnéuniversitetet, forskare och studenter. 
 
Dessvärre har den här kopplingen till lokalen/kontoret i kombination 
med Videums roll som fastighetsbolag medfört att fokus till stor del har 
varit på lokaluthyrning, snarare än innovationsmiljöer. Detta har även 
kommunicerats av näringslivet som har haft svårt att förstå mervärdet 
och vilken roll som Videum Science park har i Växjö. Det samma har 
uttryckts vid diskussion med Linnéuniversitetet och dess anställda, som 
ur ett generellt perspektiv har haft svårt att förstå den övergripande 
nyttan eller se en tydlig leverans. 
 
Det finns därmed ett behov att ytterligare utveckla science park 
verksamheten för att möta samhällets förväntning starkare 
innovationsklimat för näringslivet och akademin inom 
identifierade styrkeområden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 315/2021 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
1. Växjö Kommunföretag AB (”VKAB”) får bilda ett nytt aktiebolag 
alternativt köpa ett så kallat lagerbolag. Bolaget ska ha 
bolagsordning enligt Bilaga 1. 
 
2. Bolaget ska heta Växjö Linnæus Science Park AB och bedriva 
verksamhet i enligt med bolagsordning och ägardirektiv. Bolaget 
ska ha ägardirektiv enligt Bilaga 2. 
 
3. När bolaget bildats och startat sin verksamhet ska inte längre 
Videum AB bedriva motsvarande verksamhet. 
 
4. Kommunstyrelsen och VKAB får i uppdrag att vidta de åtgärder 
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som krävs vad gäller bolagsstämmor och motsvarande som 
behövs för att genomföra ovanstående. 
 
Växjö Kommunföretag AB har i § 96/2021 beslutat att tillstyrka förslaget. 
 
Kommunchefen har i en skrivelse den 4 augusti 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen finns bilagor enligt 
nedan: 
-Bilaga 1 – Bolagsordning. 
-Bilaga 2 – Ägardirektiv. 
-Bilaga 3 – Program för Smart specialisering i Kronoberg 2021 – 2027. 
-Bilaga 4 – Budget 2022–2026. 
-Bilaga 5 – Innovation i Region Kronoberg. 
-Bilaga 6 – Näringslivsplan. 
-Bilaga 7 – Träbyggnadsstrategi. 
 
Yrkanden 
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Gunnar Nordmark (L), 
Andreas Olsson (C), Jon Malmqvist (KD) och Christer Svensson (SD): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Carin Högstedt (V) med instämmande av Malin Lauber (S): 
Kommunfullmäktige avslår de av Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 
föreslagna åtgärderna i § 96/2021. 
 
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 Carin Högstedts yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37 
röster mot 24 röster för Carin Högstedts yrkande. Se omröstningsbilaga 
1. 
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Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Växjö Kommunföretag AB 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Videum AB 
Kommunarkivet 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-08-31 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

13 (43) 

 

Omröstningsbilaga 1 
 
§ 133 Science Park i eget bolag 
 
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 Andreas Lindström (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Nej Edwart Oguz (M) Ja 
Tajma Sisic (S) Nej Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Martin Edberg (S) Nej Gustav Petersson (-) Ja 
Henrietta Serrate (S) Nej Christer Svensson (SD) Ja 
Gunnar Storbjörk (S) Nej Sara Johansson (SD) Ja 
Arijeta Reci (S) Nej Conny Lindahl (SD) Ja 
Otto Lindlöf (S) Nej Alexander Harréns (SD) Ja 
Tony Lundstedt (S) Nej Maria Garmer (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 
Kjell Olsson (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 Andreas Olsson (C) Ja 
Yusuf Isik (S) Nej Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Andreas Håkansson (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Anna Gustbée (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Torgny Klasson (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), ordförande Ja 
Sigvard Jakobsson (M) Ja   
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§ 134 Dnr 2021-00432  
 

Förändrad bolagsstruktur 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Växjö Kommunföretag AB (“VKAB”) får bilda ett nytt aktiebolag 
(“Nyab”) alternativt köpa ett så kallat lagerbolag. Nyab ska ha 
bolagsordning enligt bilaga 1. 

 
2. VKAB får genomföra en delning (fission) av Vidingehem AB. VKAB 

beslutar hur delningen ska genomföras och har att ta fram 
delningsplan. Utgångspunkten därvid är vad som framförs i 
tjänsteskrivelse 2021-08-04 samt att lokaler förs över till Växjö 
Fastighetsförvaltning AB (“Vöfab”) och att bostäder, samt lokaler 
som inte kan överföras till Vöfab, förs över till Nyab. 

 
3. VKAB får sälja Nyab till Växjöbostäder för en köpeskilling 

motsvarande Nyabs egna kapital, beräknat till ca 330 miljoner 
kronor. Köpeskillingen ska erläggas mot revers med 
marknadsmässig ränta. Räntan fastställs av VKAB efter samråd 
med auktoriserad revisor. 

 
4. VKAB får sälja Videum AB till Vöfab för en köpeskilling 

motsvarande Videums egna kapital, beräknat till ca 130 miljoner 
kronor. Köpeskillingen ska erläggas mot revers. 

 
5. VKAB får genomföra fusion mellan Nyab och Växjöbostäder på så 

sätt att Nyab går upp i Växjöbostäder. VKAB har att ta fram 
fusionsplan. 

 
6. VKAB får genomföra fusion mellan Videum och Vöfab på sätt 

att Videum går upp i Vöfab. VKAB har att ta fram fusionsplan. 
 

7. När Nyab och Växjöbostäder slagits samman ska det nya 
bostadsbolaget heta Vidingehem AB med bolagsordning enligt 
uppdaterad bilaga 2 samt ägardirektiv enligt bilaga 3. 

 
8. När Videum och Vöfab slagits samman ska det nya lokalbolaget 

heta VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning AB med bolagsordning 
enligt bilaga 4 samt ägardirektiv enligt bilaga 5. 

 
9. När det nya lokalbolaget har bildats ska VKAB genomföra en 

kvittningsemission motsvarande den köpeskilling som Vöfab har 
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betalt för Videum. 
 

10. VKAB ska efter att de nya bolagen är på plats ha ägardirektiv 
enligt bilaga 6. 

 
11. Kommunstyrelsen och VKAB får i uppdrag att vidta de åtgärder 

som krävs vad gäller bolagsstämmor och motsvarande som 
behövs för att genomföra ovanstående. 

 
Reservation 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet och 
lämnar följande skriftliga reservation: 
 
Socialdemokraterna vill säkra den lokala närvaron och servicen i 
tätorterna utanför Växjö stad och för det menar vi att Vidingehem är en 
garant. Vidingehem har också specialkompetens när det gäller att bygga 
och förvalta bostäder utanför Växjö stad. Växjöbostäder ska fortsätta 
vara en stark aktör i Växjö tätort. 
 
Den nya bolagsstrukturen riskerar att närvaron och servicen till 
hyresgäster försämras.  
 
Den moderatledda majoriteten planerar även fortsättningsvis för stora 
uttag för att finansiera den gemensamma välfärden. Med den nya 
strukturen är tanken att höja uttagen till 120 miljoner. 
Socialdemokraterna menar att detta på sikt dränerar bolaget och 
minskar möjligheterna att vara ett progressivt bolag som kan bygga fler 
och billiga hyresrätter såväl i Växjö stad som i de andra tätorterna.  
Med anledning av ovanstående reserverar sig de socialdemokratiska 
ledamöterna mot beslutet i ärendet. 
 
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och lämnar 
följande skriftliga reservation: 
 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslut om förändrad bolagsstruktur  
  
Växjöbostäder och Vidingehem har i sina respektive bolag haft skilda 
fokusområden. Vidingehems renodlade uppdrag, med syftet att 
byggande i de mindre orterna, har varit en styrka för Växjö kommun 
som har flertalet mindre orter och som består till en betydande del av 
landsbygd.  
  
Den förändrade bolagsstrukturen innebär omfattande 
omorganiseringar, som utöver att det är resurs- och tidskrävande att 
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bygga nya organisationer, riskerar att förlora fokus på byggande i de 
mindre orterna, då samma bolag ska administrera Växjö centralort såväl 
som landsbygden.   
  
Vänsterpartiet vill särskilt reservera sig emot de ökade uttag från 
bolagen som den nya bolagsstrukturen medger. Vi menar att om bolaget 
ska kunna lämna den utdelning, och hålla den underhållstakt, som 
kommunen kräver så riskerar det att medföra höjda hyror för 
hyresgästerna. Allmännyttiga bostadsbolag har ett särskilt uppdrag - att 
se till att det finns bostäder för alla, oavsett bakgrund, ekonomi eller 
livssituation. Att det i Växjö̈ kommun finns bostäder med hyror som 
tillgodoser det uppdraget, är grundläggande och en förutsättning för ett 
hållbart samhälle. Därför ska kraven på vinstutdelning hos kommunala 
bostadsbolag ligga på en rimlig nivå utifrån bolagens förutsättningar och 
dess sociala ansvar. Det står inte i motsats till lagstiftningens krav på 

affärsmässighet.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 i budget för år 2021 att 
bolagsstrukturen i koncernen skulle ses över. Kommunchefen tillsatte i 
december 2020 en projektgrupp som sedan dess har arbetat med 
frågan. Till projektledare utsågs chefsjurist Magnus Bengtsson. 
 
Projektgruppen har överlämnat förslag som i stort går ut på att skapa ett 
bostadsbolag och ett lokalbolag. 
 
Som ett delprojekt har frågan om hur Science park ska drivas framöver 
utretts. Denna fråga behandlas i ett annat ärende. I den delen föreslås 
sammanfattningsvis att Science park bryts ut från Videum och läggs i ett 
eget bolag under VKAB 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 316/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
1. Växjö Kommunföretag AB (“VKAB”) får bilda ett nytt aktiebolag 
(“Nyab”) alternativt köpa ett så kallat lagerbolag. Nyab ska ha 
bolagsordning enligt bilaga 1. 
 
2. VKAB får genomföra en delning (fission) av Vidingehem AB. VKAB 
beslutar hur delningen ska genomföras och har att ta fram delningsplan. 
Utgångspunkten därvid är vad som framförs i tjänsteskrivelse 2021-08-
04 samt att lokaler förs över till Växjö Fastighetsförvaltning AB (“Vöfab”) 
och att bostäder, samt lokaler som inte kan överföras till Vöfab, förs 
över till Nyab. 
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3. VKAB får sälja Nyab till Växjöbostäder för en köpeskilling motsvarande 
Nyabs egna kapital, beräknat till ca 330 miljoner kronor. Köpeskillingen 
ska erläggas mot revers med marknadsmässig ränta. Räntan fastställs av 
VKAB efter samråd med auktoriserad revisor. 
 
4. VKAB får sälja Videum AB till Vöfab för en köpeskilling motsvarande 
Videums egna kapital, beräknat till ca 130 miljoner kronor. 
Köpeskillingen ska erläggas mot revers. 
 
5. VKAB får genomföra fusion mellan Nyab och Växjöbostäder på så sätt 
att Nyab går upp i Växjöbostäder. VKAB har att ta fram fusionsplan. 
 
6. VKAB får genomföra fusion mellan Videum och Vöfab på sätt 
att Videum går upp i Vöfab. VKAB har att ta fram fusionsplan. 
 
7. När Nyab och Växjöbostäder slagits samman ska det nya 
bostadsbolaget heta Vidingehem AB med bolagsordning enligt 
uppdaterad bilaga 2 samt ägardirektiv enligt bilaga 3. 
 
8. När Videum och Vöfab slagits samman ska det nya lokalbolaget 
heta VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning AB med bolagsordning 
enligt bilaga 4 samt ägardirektiv enligt bilaga 5. 
 
9. När det nya lokalbolaget har bildats ska VKAB genomföra en 
kvittningsemission motsvarande den köpeskilling som Vöfab har 
betalt för Videum. 
 
10. VKAB ska efter att de nya bolagen är på plats ha ägardirektiv enligt 
bilaga 6. 
 
11. Kommunstyrelsen och VKAB får i uppdrag att vidta de åtgärder som 
krävs vad gäller bolagsstämmor och motsvarande som behövs för att 
genomföra ovanstående. 
 
 
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) har i § 97/2021 beslutat följande: 
VKAB tillstyrker förslaget till ny bolagsstruktur och godkänner att 
bolagsordningarna för bolagen med organisationsnummer 556935–3534 
samt 556087–6038 ändras i enlighet med vad som framgår av reviderad 
bilaga 2 samt 4 i tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige genom 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen i ärende dnr 
2021–00432. 
 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-08-31 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

18 (43) 

 

Kommunchefen har i en skrivelse den 4 augusti 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat 
följande: 
 
Förslaget går ut på att Vidingehems bostadsdel och Växjöbostäder 
tillsammans bildar ett nytt bostadsbolag. Vidingehems lokaldel 
samt Videum och Vöfab bildar tillsammans ett nytt lokalbolag. 
Eftersom Vidingehem har såväl lokaler som bostäder måste bolaget 
delas. Skulle fastigheter säljas till annat bolag skulle stämpelskatt 
(lagfart) behöva betalas. Om bolaget däremot delas enligt 
aktiebolagslagen så uppstår ingen kostnad för lagfart. Detta gäller dock 
bara vid så kallad fullständig delning, det vill säga att bolaget upphör 
efter delningen. När Vidingehem delas går lokalerna till Vöfab och 
bostäderna till Nyab. Därmed upphör bolaget. Vidingehems styrelse blir 
då istället styrelse för Nyab. 
 
Att bostäderna läggs i Nyab möjliggör att VKAB säljer aktierna i Nyab till 
Växjöbostäder. Köpeskillingen beräknas till ca 330 miljoner kronor. 
Genom detta uppstår en vinst i VKAB som läggs till fritt eget kapital 
vilket möjliggör utdelning till kommunen. Därtill kommer VKAB 
att få ränteintäkter på reversen mot Växjöbostäder. När Växjöbostäder 
har köpt Nyab så kan Nyab fusioneras in i Växjöbostäder och sedan byta 
namn till Vidingehem. Därmed är det nya bostadsbolaget på plats. Vid en 
fusion uppstår ingen kostnad för lagfart. 
 
När Vidingehems lokaler har förts över till Vöfab så köper Vöfab aktierna 
i Videum av VKAB för en köpeskilling beräknad till ca 130 miljoner 
kronor. Därefter fusioneras Videum in i Vöfab och då är det nya 
lokalbolaget på plats. Därefter kommer en så kallad kvittningsemission 
att göras. Det innebär att skulden om 130 miljoner kronor till VKAB 
försvinner och att Vöfabs egna kapital höjs. 
 
Preliminär tidplan är följande: 

• Hösten/vintern 2021/2022 - VKAB förvärvar/bildar Nyab 
• Maj 2022 – Vidingehem delas 
• Sommaren 2022 - Vöfab köper Videum och Växjöbostäder 

köper Nyab 
• Januari 2023 – fusioner avslutade 
• Maj 2023 – kvittningsemission 

 
Nya ägardirektiv har arbetats fram för VKAB, Vöfab och Vidingehem som 
ska gälla från och med januari 2023 eller det senare datum när 
fusionerna är klara. Motsvarande kommer att tas fram för VEAB. 
Ägardirektiven fokuserar på koncernstyrning, ökat bostadsbyggande i 
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tätorterna utanför centralorten, minskade investeringskostnader i 
kommunala lokaler, uppdaterade och relevanta finansiella 
mål/avkastningskrav och vilken utdelning ägaren Växjö kommun 
förväntar sig årligen. 
 
-Bilaga 1 bolagsordning NYAB. 
-Uppdaterad bilaga 2 – bolagsordning bostadsbolaget. 
-Bilaga 3 ägardirektiv bostadsbolaget. 
-Bilaga 4 bolagsordning lokalbolaget. 
-Bilaga 5 ägardirektiv lokalbolaget. 
-Bilaga 6 ägardirektiv VKAB. 
-Bilaga 7 struktur schematisk. 
-Bilaga 8 tidplan delning. 
-Bilaga 9 tidplan fusion. 
-Bilaga 10 finansiella mål – beräkningsgrunder och definitioner. 
 
Yrkanden 
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Torgny Klasson (L), Andreas 
Olsson (C), Jon Malmqvist (KD), Christer Svensson (SD) och Magnus P 
Wåhlin (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Malin Lauber (S) med instämmande av Maria Garmer (V), Tomas 
Thornell (S), Julia Berg (S), Carin Högstedt (V), Gunnar Storbjörk (S) och 
Gullvi Strååt (S): Kommunfullmäktige avslår de av Växjö Kommunföretag 
AB (VKAB) föreslagna åtgärderna i § 97/2021. 
 
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 med 36 röster 
mot 25 röster för Malin Laubers yrkande. Se omröstningsbilaga 2. 
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Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Växjö Kommunföretag AB 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Videum AB 
Vidingehem AB 
Växjöbostäder AB 
Växjö Fastighetsförvaltning AB 
Kommunarkivet 
Författningssamlingen 
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Omröstningsbilaga 2 
 
§ 134 Förändrad bolagsstruktur 
 
Resultat 
Ja 36 
Nej 25 
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 Andreas Lindström (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Nej Edwart Oguz (M) Ja 
Tajma Sisic (S) Nej Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Martin Edberg (S) Nej Gustav Petersson (-) Nej 
Henrietta Serrate (S) Nej Christer Svensson (SD) Ja 
Gunnar Storbjörk (S) Nej Sara Johansson (SD) Ja 
Arijeta Reci (S) Nej Conny Lindahl (SD) Ja 
Otto Lindlöf (S) Nej Alexander Harréns (SD) Ja 
Tony Lundstedt (S) Nej Maria Garmer (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 
Kjell Olsson (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 Andreas Olsson (C) Ja 
Yusuf Isik (S) Nej Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Andreas Håkansson (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Anna Gustbée (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Torgny Klasson (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), ordförande Ja 
Sigvard Jakobsson (M) Ja   
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§ 135 Dnr 2021-00305  
 

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning år 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för Växjö kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning för år 2022, enligt till 
ärendet bilagt förslag. 

 
2. Taxan träder i kraft 2022-01-01. 

 
Bakgrund 
VA-taxan är uppdelad i två delar, dels årliga brukningsavgifter och dels 
anläggningsavgifter som är av engångskaraktär vid nyanslutning av en 
fastighet eller ändring av en fastighets byggnation. 
 
Brukningsavgifter 
VA-verksamheten ska budgeteras för ett 0-resultat. Huvuddelen av VA-
verksamhetens löpande kostnader skall täckas av de årliga 
brukningsavgifterna som brukarna betalar via brukningstaxan. En 
mindre andel av intäkterna kommer från övriga avgifter och inkomster 
som försålda tjänster till exempel behandlingsavgifter, skötselavtal, 
uthyrning av antennplatser med mera. Brukningstaxan består av en fast 
del baserad på fastighetens storlek på vattenmätare, dagvattenavgift 
samt en rörlig del baserad på antal kubikmeter vatten som förbrukas. 
 
Anläggningsavgifter 
Kostnaden för utbyggnad av VA-anläggningar i nya 
verksamhetsområden ska täckas av de anläggningsavgifter som de 
tillkommande fastigheterna betalar. Då kostnaderna varierar för olika 
områden ska anläggningsavgifternas nivå anpassas så att 
kostnadstäckning uppnås för den sammanlagda utbyggnaden.  
Tekniska förvaltningen har tidigare haft bristande kostnadstäckning vid 
utbyggnad av vatten och avlopp för anslutning av nya fastigheter. Inför 
taxa 2015 togs det fram en plan om successiva höjningar av 
anläggningsavgifterna med mål att nå full kostnadstäckning 2019. För att 
anläggningstaxan fortsättningsvis ska följa med kostnadsutvecklingen 
finns i gällande VA-taxa § 10, möjlighet till justering av 
anläggningsavgifterna baserade på ändring av entreprenadindex, där 
huvudmannen kan reglera avgiftsbeloppen när index förändras, dock 
inte oftare än en gång årligen.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 311/2021 föreslagit följande beslut: 
1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för Växjö kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning för år 2022, enligt till 
ärendet bilagt förslag. 
2. Taxan träder i kraft 2022-01-01. 
 
Tekniska nämnden har i § 75/2021 beslutat att hos kommunfullmäktige 
begära fastställelse av VA-taxan för Växjö kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning för år 2022, enligt bilaga.  
 
-Förslag till Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning för 2022. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 
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§ 136 Dnr 2021-00322  
 

Valkrets- och valdistriktsindelning inför 2022 års 
allmänna val och 2024 års val till 
Europaparlamentet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län 

fastställer en ny valdistriktsindelning i Växjö kommun i enlighet 
med tabell som bifogas som bilaga 1 och beskrivning som bifogas 
som bilaga 2 till denna skrivelse. 

 
2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län 

fastställer att Växjö kommun utgör en valkrets. 
 

3. Kommunfullmäktige bemyndigar valnämnden att lämna 
kompletterande information till länsstyrelsen samt genomföra 
mindre förändringar av valdistriktsindelningen. 

 
Bakgrund 
Enligt vallagen ska kommunfullmäktige besluta om nya indelningar i 
valdistrikt senast den 31 oktober året före det valår då den nya 
indelningen ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet vara 
fastställt av länsstyrelsen. 
 
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 
2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt 
omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt 
får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga 
skäl. 
 
Länsstyrelsen har begärt kommunens beslut om ny valdistriktsindelning 
senast 1 oktober 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 312/2021 föreslagit följande beslut: 
1. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län 
fastställer en ny valdistriktsindelning i Växjö kommun i enlighet 
med tabell som bifogas som bilaga 1 och beskrivning som bifogas 
som bilaga 2 till denna skrivelse. 
2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län 
fastställer att Växjö kommun utgör en valkrets. 
3. Kommunfullmäktige bemyndigar valnämnden att lämna 
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kompletterande information till länsstyrelsen samt genomföra 
mindre förändringar av valdistriktsindelningen. 
 
Valnämnden har i § 15/2021 föreslagit kommunfullmäktige följande: 

1. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län 
fastställer en ny valdistriktsindelning i Växjö kommun i enlighet 
med tabell som bifogas som bilaga 1 och beskrivning som bifogas 
som bilaga 2 till denna skrivelse. 

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län 
fastställer att Växjö kommun utgör en valkrets. 

3. Kommunfullmäktige bemyndigar valnämnden att lämna 
kompletterande information till länsstyrelsen samt genomföra 
mindre förändringar av valdistriktsindelningen.  

 
Kommunchefen redogör i en skrivelse den 7 maj 2021 för ärendet och 
lämnar förslag till beslut. Till skrivelsen följer följande bilagor: 
-Bilaga 1: Lista över valdistrikt med nyckelkoder och prognoser över 
röstberättigade. 
-Bilaga 2: Beskrivning av föreslagna förändringar av befintliga valdistrikt 
och av nya valdistrikt. 
- -Bilaga 3 Interaktivt kartmaterial valdistrikt inför 2022 och 2024 års 
val. 
- Förslag till valdistrikt 2022 – kartbilaga. 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
För kännedom 
Valnämnden 
Kanslichefen 
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§ 137 Dnr 2021-00364  
 

Antagande av detaljplan för Kvasten 8 med flera, 
Västra mark, Växjö - detaljplan för verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen, 
detaljplaneförslaget för Kvasten 8 med flera, Västra mark, Växjö, 
upprättat 2021-05-07. 
 
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2021-05-17 ska framförda 
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de 
justeringar som redovisas i utlåtandet. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för det egna yrkandet. 
 
Bakgrund 
Byggnadsnämnden har i § 95/2021 översänt detaljplaneförslag för 
Kvasten 8 med flera, Västra mark, Växjö, upprättat 2021-05-07, för 
antagande i kommunfullmäktige. Detaljplanen avser verksamheter.     
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 317/2021 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen, 
detaljplaneförslaget för Kvasten 8 med flera, Västra mark, Växjö, 
upprättat 2021-05-07. 
 
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2021-05-17 ska framförda 
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de 
justeringar som redovisas i utlåtandet. 
 
Byggnadsnämndens beslut i § 95/2021. Byggnadsnämnden godkänner 
detaljplaneförslaget upprättat 2021-05-07 och överlämnar det till 
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och 
bygglagen. Med hänvisning till utlåtandet daterat 2021-05-17 ska 
framförda synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än 
de justeringar som redovisas i 
utlåtandet. 
 
-Planbeskrivning daterad 2021-05-07. 
-Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2019-09-16. 
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-Plankarta daterad 2021-05-07. 
-Namninsamling i sin hel het daterad, 2020-10-21. 
-Utlåtande daterat 2021-05-17. 
 
Yrkanden 
Elisabeth Flennemo (V): Kommunfullmäktige avslår byggnadsnämndens 
begäran att anta detaljplaneförslaget för Kvasten 8 med flera, Västra 
mark, Växjö, upprättat 2021-05-07. 
 
 
Anton Olsson (M) med instämmande av Andreas Håkansson (C) och 
Tony Lundstedt (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Berörda sakägare 
 
För kännedom 
Byggnadsnämnden 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-08-31 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

28 (43) 

 

§ 138 Dnr 2021-00355  
 

Val av ny nämndeman i Växjö tingsrätt och 
ersättare i omsorgsnämnden efter Hannes Jónsson 
(SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Romeo Pettersson (SD) till ny 

nämndeman i Växjö tingsrätt till och med 2023-12-31.  
 

2. Kommunfullmäktige utser Sara Iranshahi (SD) till ny ersättare i 
omsorgsnämnden till och med 2022-12-31.  

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 8 juni beviljat Hannes Jónssons (SD) 
avsägelse från uppdraget som nämndeman i Växjö tingsrätt utan att 
någon ny nämndeman valdes. 
 
Kommunfullmäktige valde den 8 juni Pernilla Wikelund (SD) till ny 
ledamot i omsorgsnämnden. Hennes ersättarplats i nämnden blev 
därmed vakant. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 36/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige utser Romeo Pettersson (SD) till ny 
nämndeman i Växjö tingsrätt till och med 2023-12-31.  

2. Kommunfullmäktige utser Sara Iranshahi (SD) till ny ersättare i 
omsorgsnämnden till och med 2022-12-31.  

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Beslutet skickas till 
Växjö Tingsrätt 
 
För kännedom 
Romeo Pettersson 
Sara Iranshahi 
Omsorgsnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret    
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§ 139 Dnr 2021-00393  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden- Samuel Schelin (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Ida Qvarnström (V) till ny ersättare i 

kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart.   
 
Bakgrund 
Samuel Schelin (V) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 37/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Ida Qvarnström (V) till ny ersättare i 

kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31. 
3. Paragrafen justeras omedelbart.   

 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Ida Qvarnström 
Samuel Schelin  
Kultur- och fritidsnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 140 Dnr 2021-00435  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
utbildningsnämnden - Ulla Svensson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.  

 
2. Kommunfullmäktige utser Viktor Klar (M) till ny ledamot i 

utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.  Klars ersättarplats 
lämnas vakant tillsvidare. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Ulla Svensson (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 38/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.  
2. Kommunfullmäktige utser Viktor Klar (M) till ny ledamot i 

utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.  Klars ersättarplats 
lämnas vakant tillsvidare. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Ulla Svensson 
Viktor Klar 
Utbildningsnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 141 Dnr 2021-00434  
 

Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Växjö 
tingsrätt, ledamot i tekniska nämnden samt som 
ledamot i styrelsen för Videum AB - Rebecca 
Esselgren (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från uppdraget som 

ledamot i tekniska nämnden och nämndeman i Växjö tingsrätt, 
samt noterar avsägelsen från uppdraget som ledamot i styrelsen 
för Videum AB. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Ann-Kristin Lindquist (S) till ny 

ledamot och Felicia Karlsson (S) till ny ersättare i tekniska 
nämnden till och med 2022-12-31. 

 
3. Kommunfullmäktige utser Luljeta Jetullahu (S) till ny nämndeman 

i Växjö tingsrätt till och med 2023-12-31. 
 

4. Kommunfullmäktige utser Lisa Larsson (S) till ny ledamot i 
styrelsen för Videum AB till och med 2022-12-31.  

 
5. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Rebecca Esselgren (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdragen som 
nämndeman i Växjö tingsrätt, ledamot i tekniska nämnden samt ledamot 
i styrelsen för Videum AB. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 39/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från uppdraget som 
ledamot i tekniska nämnden och nämndeman i Växjö tingsrätt, 
samt noterar avsägelsen från uppdraget som ledamot i styrelsen 
för Videum AB. 

2. Kommunfullmäktige utser Ann-Kristin Lindquist (S) till ny 
ledamot och Felicia Karlsson (S) till ny ersättare i tekniska 
nämnden till och med 2022-12-31. 

3. Kommunfullmäktige utser Luljeta Jetullahu (S) till ny nämndeman 
i Växjö tingsrätt till och med 2023-12-31. 
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4. Kommunfullmäktige utser Lisa Larsson (S) till ny ledamot i 

styrelsen för Videum AB till och med 2022-12-31.  
5. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Växjö Tingsrätt 
 
För kännedom 
Luljeta Jetullahu 
Lisa Larsson 
Ann-Kristin Lindquist (S)  
Felicia Karlsson (S) 
Rebecca Esselgren 
Tekniska nämnden 
Videum AB 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 142 Dnr 2021-00239  
 

Val av styrelse till Växjö & Co AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter i 

styrelsen för Växjö & Co AB till och med ordinarie årsstämma 
2022: 
Göran Ivarsson (Ordförande) 
Fredrik Lindblad, näringslivschef (Vice ordförande) 
Anna Johansson, kommunikationschef 
Thomas Ekelius, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 
Monika Carlsson 
Helen Bäckstedt 
Fredrik Sandberg 

 
2. Kommunfullmäktige utser följande personer till ersättare i 

styrelsen för Växjö & Co AB till och med ordinarie årsstämma 
2022: 
Ulf Axelsson, vd Växjö Småland Airport AB 
Marcus Holmqvist, säkerhets- och beredskapschef 
Maria Runosson 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i § 101/2021 att Växjö kommun förvärvar 
bolaget Växjö & Co AB. Därmed ska en styrelse och lekmannarevisorer 
utses som träder in när bolaget har förvärvats. 
 
Vid sitt sammanträde i juni 2021 valdes personer till styrelsen från Växjö 
kommun. Nu ska även personer från näringslivet väljas till styrelsen och 
då väljs hela styrelsen om.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 40/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter i 
styrelsen för Växjö & Co AB till och med ordinarie årsstämma 
2022: 
Göran Ivarsson (Ordförande) 
Fredrik Lindblad, näringslivschef (Vice ordförande) 
Anna Johansson, kommunikationschef 
Thomas Ekelius, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 
Monika Carlsson 
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Helen Bäckstedt 
Fredrik Sandberg 

 
2. Kommunfullmäktige utser följande personer till ersättare i 

styrelsen för Växjö & Co AB till och med ordinarie årsstämma 
2022: 
Ulf Axelsson, vd Växjö Småland Airport AB 
Marcus Holmqvist, säkerhets- och beredskapschef 
Maria Runosson 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Valda 
Växjö & Co AB 
Förtroendemannaregistret 
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§ 143 Dnr 2021-00452  
 

Avsägelse från uppdrag som 2:e vice ordförande i 
styrelsen för Växjöbostäder AB - Tajma Sisic (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Martina Forsberg (S) till ny 2:e vice 

ordförande i Växjöbostäder AB till och med 2022-12-31.   
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Tajma Sisic (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 2:e vice 
ordförande i Växjöbostäder AB.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 41/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Martina Forsberg (S) till ny 2:e vice 

ordförande i Växjöbostäder AB till och med 2022-12-31.   
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Martina Forsberg 
Tajma Sisic 
Växjöbostäder AB 
Förtroendemannaregistret 
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§ 144 Dnr 2021-00453  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i tekniska 
nämnden - Andreas Lindström (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Budimir Simic (M) till ny ledamot i 

tekniska nämnden till och med 2022-12-31. Simic ersättarplats 
lämnas tillsvidare vakant. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Andreas Lindström (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 
ledamot i tekniska nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 42/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Budimir Simic (M) till ny ledamot i 

tekniska nämnden till och med 2022-12-31. Simic ersättarplats 
lämnas tillsvidare vakant. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Budumir Simic 
Andreas Lindström 
Tekniska nämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 145 Dnr 2021-00454  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i tekniska 
nämnden - Cecilia Värn Jönsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Malin Franca (S) till ny ersättare i 

tekniska nämnden till och med 2022-12-31.   
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Cecilia Värn Jönsson (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 
ersättare i tekniska nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 43/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Malin Franca (S) till ny ersättare i 

tekniska nämnden till och med 2022-12-31.   
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Malin Franca 
Cecilia Värn Jönsson 
Tekniska nämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
 
      
 
      

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-08-31 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

38 (43) 

 

§ 146 Dnr 2021-00455  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden - Ellen Sjömålen (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-09-

30. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Agna Beslija (S) till ny ledamot och 
Kristin Horn Sällström (S) till ny ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden från och med 2021-09-30 till och med 2022-12-
31.   

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Ellen Sjömålen (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden från och med 2021-09-30.           
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 44/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-09-
30. 

2. Kommunfullmäktige utser Agna Beslija (S) till ny ledamot och 
Kristin Horn Sällström (S) till ny ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden från och med 2021-09-30 till och med 2022-12-
31.   

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Agna Beslija 
Kristin Horn Sällström 
Ellen Sjömålen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 147 Dnr 2021-00352  
 

Val av ny ledamot i tekniska nämnden efter Susanna 
Blad Röing (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Stanley Ståhl (L) till ny ledamot i 

tekniska nämnden från och med 2021-08-01 till och med 2022-
12-31. Ståhls ersättarplats lämnas tillsvidare vakant. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Susanna Blad Röing (L) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 
ledamot i tekniska nämnden från och med 2021-08-01.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 45/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Stanley Ståhl (L) till ny ledamot i 

tekniska nämnden från och med 2021-08-01 till och med 2022-
12-31. Ståhls ersättarplats lämnas tillsvidare vakant. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Stanley Ståhl 
Susanna Blad Röing 
Tekniska nämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 148 Dnr 2018-00581  
 

Anmälan av politisk sekreterare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar anmälan i protokollet. 
 
Bakgrund 
Julia Berg (S) anmäler att Per Jodenius kommer vara politisk sekreterare 
för Socialdemokraterna från och med den 1 september 2021. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 149 Dnr 2021-00016  
 

Redovisning av inkomna motioner och 
medborgarförslag samt överlämnande av 
beslutanderätten i ärenden väckta genom 
medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag 
och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen 
enligt förteckningen nedan.   
 
Bakgrund 
Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit sedan 
senaste sammanträdet  
 
Motioner 
2021-08-23 Motion om att tillsätta en lokal skolkommission – Malin 

Lauber (S) 
2021-07-30 Motion om nollvision mot drunkningsolyckor - Malin 

Lauber (S) och Otto Lindelöf (S) 
 
Medborgarförslag 
2021-08-11 Medborgarförslag om fler papperskorgar på 

Hovshaga/Östa Lugnet/Evedal överlämnas till tekniska 
nämnden 

2021-08-14 Medborgarförslag om namnbyte på Araby Park Arena 
överlämnas till kommunstyrelsen 

2021-08-19 Medborgarförslag om en hundrastgård i Fylleryd 
överlämnas till tekniska nämnden 

2021-08-20 Medborgarförslag om bullerskydd längs Torparvägen 
överlämnas till tekniska nämnden 

2021-07-21 Medborgarförslag om fler blommor till humlor vid 
Arenastaden överlämnas till tekniska nämnden 

2021-08-05 Medborgarförslag om att sträckan mellan rondellen 
Pomonavägen/Kungsgårdsvägen och rondellen 
Kastellvägen/Kungsgårdsvägen/Domfällevägen ska 
hastighetsbegränsas till 40 km/h överlämnas till tekniska 
nämnden 

2021-07-14 Medborgarförslag om bättre parkeringsmöjligheter för 
funktionshindrade och asfaltering på Evedal överlämnas till 
kultur- och fritidsnämnden 
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2021-06-28 Medborgarförslag om simhall i Braås överlämnas till kultur- 
och fritidsnämnden 

2021-06-21 Medborgarförslag om förbud av grillning vid badstrand 
inom 50 meter överlämnas till kommunstyrelsen 

2021-06-16 Medborgarförslag om större parkering vid Arabybadet 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-13 Medborgarförslag om Playa Växjösjön överlämnas till 
kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-03 Medborgarförslag om förbifart Ingelstad överlämnas till 
kommunstyrelsen 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 150 Dnr 2021-00013  
 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige: 
2021-07-02 Kommunens revisorers granskning av kontinuiteten i 

hemtjänsten 
2021-07-01 Kultur och -fritidsnämnden om medborgarförslag om att 

inrätta en fritidsbank 
2021-06-29 Värends Räddningstjänsts beslut om taxa för sotning och 

brandskyddskontroll 
2021-06-17 Länsstyrelsen Kronobergs beslut om ny ersättare 

kommunfullmäktige efter Andreas Ekman (M) 
2021-06-17 Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige 

efter Hannes Jónsson (SD) 
2021-06-17 Länsstyrelsens beslut om ny ledamot och ny ersättare efter 

Per Nilimaa (SD) 
2021-06-18 Granskningsrapport rekrytering och bemanning inom vård 

och omsorg 
2021-06-18 Granskningsrapport av insatser för att få nyanlända 

självförsörjande 
2021-06-11 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 

farthinder på Kvarnvägen, Växjö 
2021-06-08 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 

fartgupp på Gamla Norrvägen 
2021-06-08 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 

gångtunnel mellan Arenastaden och handelsplats I11 
2021-06-08 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 

asfalterad cykelväg mellan Växjö och Ingelstad 
2021-06-09 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 

hundgård vid Trummen 
2021-06-09 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om 

hundrastgård vid sjön Trummen 
2021-06-09 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 

upprustning av lekplats på Sjöbolsområdet i Ingelstad 
2021-06-09 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 

skatepark i Sandsbro 
2021-06-09 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 

hundrastgård på Söder, Växjö 
   


