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Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 – 18:40 

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) § 36-54, 58 
Ingrid Stålne (M) § 55-57 
Ulf Hedin (M) 
Sofia Stynsberg (M) 
Pernilla Tornéus (M) 
Iréne Bladh (M) 
René Jaramillo (M) 
Anton Olsson (M) 
Lena Wibroe (M) § 36-54, 58 
Håkan Belin (M) § 55-57 
Sigvard Jakopsson (M) 
Glenn Nilsson (M) § 36-39, 58 
Agneta Nordlund G-son (M) § 40-57 
Pia Philipsson (M) 
Ida Eriksson (M) 
Andreas Lindström (M) § 36-54, 58 
Tor Lejdfors (M) § 55-57 
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) § 36-54, 58 
Michael Färdig (L) § 55-57 
Anna Zelvin (KD) 
Jon Malmqvist (KD) 
Ricardo Chavez (KD) 
Malin Lauber (S) 
Alf Skogmalm (S) 
Julia Berg (S) 
Tomas Thornell (S) 
Tajma Sisic (S) 
Martin Edberg (S) § 36-39, 58 
Ola Löfquist (S) § 40-57 
Gunnar Storbjörk (S) 
Arijeta Reci (S) 
Otto Lindlöf (S) 
Martina Forsberg (S) 
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Hugo Hermansson (S) 
Lisa Larsson (S) 
Kjell Olsson (S) 
Ann-Kristin Lindquist (S) 
Marko Kosonen (S) 
Gullvi Strååt (S) 
Maria Garmer (V) 
Johnny Werlöv (V) § 36-42, 44-58 
Ylva Jönsson (V) § 43 
Elisabet Flennemo (V) 
Björn Kleinhenz (V) 
Magnus Wåhlin (MP) 
Gunnel Jansson (MP) 
Gustav Petersson (-) 
Christer Svensson (SD) 
Conny Lindahl (SD) § 36-39, 58 
Pernilla Wikelund (SD) § 40-57 
Alexander Harréns (SD) 

 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 

Yusuf Isik (S) 
Marie-Louise Gustafsson (S) 
Kenneth Quick (M) 
Ove Löfqvist (M) 
Romeo Pettersson (SD) 
Ann-Christin Eriksson (V) 
 
 
Kaj-Mikael Petersson (KD) 
Henrik Vahldiek (S) 
Anders Lindoff (S) 
Michael Sjöö (S) 
Erika Lagergren (S) 
Cecilia Lundin Danielsson (S) 
Anette Nerlie-Anderberg (S) 
Annika Nilsson (C) 
Magnus Folcker (MP) 
Erik Jansson (MP) 

 
Tjänstepersoner 

 
Martin Fransson, sekreterare 
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare 

 
Övriga 

 
Dino Viscovi, lektor Linnéuniversitetet § 38 

 

Justering 

 

Justerare Rose-Marie Holmqvist (S) 
Anton Olsson (M) 
 

Plats och tid Kommunhuset, den 21 mars 2022  
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Justerade paragrafer §§ 36-58 

Ajournering 15.30 - 15.50 
17.05 – 17.07 Allmänhetens frågestund, inga 
frågor ställdes. 
17.30 – 17.45 
 

Anmärkning Mötet inleds med att ordförande Bo Frank 
uppmärksammar kriget i Ukraina och läser 
första strofen ur Esaias Tegnérs dikt Det eviga. 
 
  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Martin Fransson 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Bo Frank 

 
Justerare 
 

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

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Anton Olsson 
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_____________________________________________________________ 
 

                                  Bevis om anslag av protokoll 
 

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2022-03-15 är 
justerat. 

Anslagsdag 2022-03-22 

Anslaget tas ner 2022-04-13 

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 mars 2022 

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

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

§ 38 Dnr 346707 

Information om digitalt utanförskap - Dino Viscovi, lektor 
Linnéuniversitetet .......................................................................................................... 9 

§ 39 Dnr 297257 
Ledamöternas och ersättarnas frågestund ........................................................ 10 

§ 40 Dnr 2021-00502 

Motion om att upprätta regelverk för elsparkcyklar i Växjö 
kommun - Malin Lauber (S) och Tony Lundstedt (S) .......................................... 12 

§ 41 Dnr 2021-00641 

Motion om att införa en hållbarhetsanalys för 
kommunkoncernen vid rivningslov - Otto Lindlöf (S) ......................................... 14 

§ 42 Dnr 2019-00293 

Antagande av evenemangs- och mötesplan för Växjö kommun .................. 16 

§ 43 Dnr 2021-00225 

Uppförande av parkeringshus vid Kv. Fabriken ................................................. 19 

Omröstningsbilaga 1 .................................................................................................. 23 

§ 44 Dnr 2022-00053 
Beslut om att bilda dotterbolag inför försäljning del av 
Solvändan 2 ................................................................................................................. 25 

§ 45 Dnr 2022-00122 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i valnämnden - Tajma 
Sisic (S) ........................................................................................................................... 28 

§ 46 Dnr 2022-00150 
Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor i VOB Kronoberg 
- Ingemar Almkvist (Älmhults kommun) ................................................................. 29 

§ 47 Dnr 346927 
Val av styrelse och lekmannarevisorer till dotterbolag inför 
försäljning del av Solvändan 2 ............................................................................... 30 

§ 48 Dnr 2018-00581 
Anmälan av gruppledare för Centerpartiet ....................................................... 33 
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§ 49 Dnr 2022-00014 
Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt 
överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom 
medborgarförslag ...................................................................................................... 34 

§ 50 Dnr 2022-00016 
Meddelanden till kommunfullmäktige ................................................................... 36 

§ 51 Dnr 2022-00015 

Godkännande av framställda interpellationer ................................................... 37 

§ 52 Dnr 2021-00663 
Interpellation från Lisa Larsson (S) till nämnden för arbete och 
välfärds ordförande Pernilla Tornéus (M) om mäns våld mot 
kvinnor ........................................................................................................................... 38 

§ 53 Dnr 2022-00090 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson 
(M) från Tomas Thornell (S) om friskolors fördelning av 
kommunens pengar.................................................................................................... 39 

§ 54 Dnr 2022-00071 
Interpellation till nämnden för arbete och välfärds ordförande 
Pernilla Tornéus (M) från Carin Högstedt (V) om läget i Växjö 
kommun beträffande det hedersrelaterade våldet - 20 år efter 
mordet på Fadime ...................................................................................................... 40 

§ 55 Dnr 2022-00086 
Interpellation till nämnden för arbete och välfärds ordförande 
Pernilla Tornéus (M) från Malin Lauber (S) om kontroll och 
uppföljning av vuxenutbildning hos privata anordnare................................... 41 

§ 56 Dnr 2022-00130 
Interpellation till tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg 
(M) från Christer Svensson (SD) om trädens skick i Växjö 
kommun ......................................................................................................................... 42 

§ 57 Dnr 2022-00143 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson 
(M) från Maria Garmer (V) om elevhälsan ......................................................... 43 

§ 58 Dnr 2022-00151 

Statusrapport för kommunen med anledning av Rysslands 
invasion av Ukraina - Anna Tenje (M), kommunstyrelsens 
ordförande ................................................................................................................... 44 
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§ 36 Dnr 302917  
 

Justering av protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Rose-Marie Holmqvist (S) och Anton 
Olsson (M) ska justera dagens protokoll. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
 
Justering äger rum måndagen den 21 mars klockan 09.00 i 
kommunhuset. 
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§ 37 Dnr 313843  
 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 
 
Bakgrund 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner den 
utskickade dagordningen med följande ändringar: 

• Ärendet Statusrapport för kommunen med anledning av 
Rysslands invasion av Ukraina - Anna Tenje (M), 
kommunstyrelsens ordförande läggs till dagordningen 

 
• Interpellation till nämnden för arbete och välfärds ordförande 

Pernilla Tornéus (M) från Carin Högstedt (V) om läget i Växjö 
kommun beträffande det hedersrelaterade våldet - 20 år efter 
mordet på Fadime utgår 
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§ 38 Dnr 346707  
 

Information om digitalt utanförskap - Dino Viscovi, 
lektor Linnéuniversitetet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Dino Viscovi, lektor på Linnéuniversitetet informerar om sin forskning 
om det digitala utanförskapet. Det digitala utanförskapet är omfattande 
och omkring 2 miljoner invånare i Sverige lever i detta utanförskap. 
 
Dino Viscovi betonar vikten att utgå från användarna i arbetet med 
digitalisering och ger en rad exempel på digitala satsningar och de 
utvärderingar som genomförts av dessa. 
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§ 39 Dnr 297257  
 

Ledamöternas och ersättarnas frågestund 

Björn Kleinhenz (V) frågar utbildningsnämndens ordförande Ida 
Eriksson (M) om den senaste utvecklingen gällande de problem med IT-
program som finns inom utbildningsförvaltningen. 
 
Frågan besvaras av Ida Eriksson. 
 
Tomas Thornell (S) frågar Gunnar Nordmark (L) om personalbehovet 
inom omsorgen och om han anser att det finns tillräcklig personal inom 
äldreomsorgen. 
 
Frågan besvaras av Gunnar Nordmark. 
 
Lisa Larsson (S) frågar ordförande i Vidingehem AB, Anders Bengtsson 
(C) om när byggnation av nya hyreslägenheter i Åby kommer ske. 
 
Frågan besvaras av Anders Bengtsson. 
 
Tajma Sisic (S) frågar ordförande i Växjöbostäder AB, René Jaramillo (M) 
om när lägenheter i det gamla kommunhuset kommer vara färdigställda. 
 
Frågan besvaras av René Jaramillo. 
 
Rene Jaramillo (M) frågar Malin Lauber (S) om en Socialdemokratisk 
annonskampanj i sociala medier. 
 
Frågan besvaras av Malin Lauber. 
 
Christer Svensson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje 
(M) om vattenläckor i nya kommunhuset. 
 
Frågan besvaras av Anna Tenje. 
 
 
Gunnar Nordmark (L) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje 
(M) om väntetider för att få pass hos Polisen i Växjö och hur Växjö 
kommun kan påverka Polismyndigheten i denna fråga. 
 
Frågan besvaras av Anna Tenje. 
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Gustav Petersson (-) frågar kommunstyrelsens ordförande om 
skottlossning och mordförsök i stadsdelen Araby. 
 
Frågan besvaras av Anna Tenje. 
 
Ricardo Chavez (KD) frågar Malin Lauber (S) om demokratisk kontroll av 
kommunens ekonomi och om hon vill se en avveckling av privata 
aktörer. 
 
Frågan besvaras av Malin Lauber. 
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§ 40 Dnr 2021-00502  
 

Motion om att upprätta regelverk för elsparkcyklar i 
Växjö kommun - Malin Lauber (S) och Tony 
Lundstedt (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbete redan pågår 
avseende möjligheten att reglera verksamheten med uthyrning av 
elsparkcyklar genom s.k. avsiktsförklaringar, upplåtelse av allmän 
platsmark enligt Ordningslagen eller dylikt. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot 
beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar 
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar 
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Bakgrund 
Malin Lauber (S) och Tony Lundstedt (S) har lämnat en motion till 
fullmäktige med följande yrkanden: 

• Att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på 
regelverk för användandet av elsparkcyklar i Växjö kommun.  

• Att Växjö kommun tar fram lämpliga sanktioner för de företag 
som inte följer regelverket.   

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 36/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbete redan pågår 
avseende möjligheten att reglera verksamheten med uthyrning av 
elsparkcyklar genom s.k. avsiktsförklaringar, upplåtelse av allmän 
platsmark enligt Ordningslagen eller dylikt. 
 
-Tekniska nämnden har i § 188/2021 lämnat följande yttrande: 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen 
med att arbete redan pågår avseende möjligheten att reglera 
verksamheten med uthyrning av elsparkcyklar genom s.k. 
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avsiktsförklaringar, upplåtelse av allmän platsmark enligt Ordningslagen 
eller dylikt. 
 
Yrkanden 
Malin Lauber (S) med instämmande av Alexander Harréns (SD), Johnny 
Werlöv (V) och Gustav Petersson (-): Kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
 
Sofia Stynsberg (M) med instämmande av Gunnar Nordmark (L): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Motionärerna 
Tekniska nämnden 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-03-15 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

14 (44) 

 

§ 41 Dnr 2021-00641  
 

Motion om att införa en hållbarhetsanalys för 
kommunkoncernen vid rivningslov - Otto Lindlöf (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att 
utreda hur kommunkoncernen kan genomföra en hållbarhetsanalys vid 
ansökan om rivningslov, därmed anses motionen besvarad. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot 
beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar 
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Bakgrund 
Otto Lindlöf (S) föreslår i en motion Växjö kommunkoncern genomför en 
hållbarhetsanalys som bifogas vid ansökan om rivningslov.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 115/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur kommunkoncernen kan 
genomföra en hållbarhetsanalys vid ansökan om rivningslov.  
 
Yttrande från byggnadsnämnden daterad 2022-01-18. 
 
Yrkanden 
Otto Lindlöf (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V): 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Magnus P Wåhlin (MP): Kommunfullmäktige beslutar att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur kommunkoncernen kan 
genomföra en hållbarhetsanalys vid ansökan om rivningslov, därmed 
anses motionen besvarad 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer kommunstyrelsens förslag, Otto 
Lindlöfs yrkande och Magnus P Wåhlins yrkande mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Magnus P Wåhlins 
yrkande. 
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Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Byggnadsnämnden 
 
För kännedom 
Motionären 
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§ 42 Dnr 2019-00293  
 

Antagande av evenemangs- och mötesplan för 
Växjö kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar evenemangs- och mötesplan för Växjö 

kommun, enligt till ärendet bilagt förslag. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att evenemangs- och mötesplanen 
ska utvärderas senast hösten 2026 för möjlighet till revidering 
våren 2027. 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 245 2019-08-20 uppdragit kommunchefen att 
fram förslag på ny evenemangs- och mötesstrategi. Den nya 
evenemangs- och mötesplanen ska ersätta evenemangs- och 
mötesstrategin som antogs av kommunstyrelsen i § 288 2014-10-07. 
 
Uppdraget att ta fram en evenemangs- och mötesplan har genomförts i 
huvudprocessen ”Möjliggöra en aktiv fritid”. Arbetet har letts av kultur-
och fritidsförvaltningen och förankrats hos berörda förvaltningar, 
samarbetspartners och externa aktörer genom remissförfarande. Planen 
har tagits fram med bakgrund i genomförda uppföljningar, 
kartläggningar och utredningar inom området. Identifierade 
utvecklingsområden är förankrade genom omvärldsanalys och utgörs av 
sådant som Växjö kommun har direkt rådighet över eller i samverkan 
med samverkanspartners har möjlighet att påverka. Evenemangs- och 
mötesplanen innehåller två utvecklingsområden som har identifierats 
för att utveckla och vägleda arbetet med evenemang och möten. 
Utvecklingsområdena är hållbara evenemang och möten samt intern och 
extern samordning av evenemang och möten. Under respektive 
utvecklingsområde beskrivs insatsområden som bidrar positivt till Växjö 
kommuns huvudprocesser, stödprocesser och riktningsmål. 
 
Evenemangs- och mötesplanen är framtagen för att stärka Växjö som en 
attraktiv plats för evenemang och möten. Planen ska vara vägledande i 
Växjö kommuns arbete med evenemang och möten och avser att stärka 
Växjös attraktionskraft som evenemangs- och mötesstad i 
samstämmighet med Växjö kommuns besöksnäringsplan och Hållbara 
Växjö 2030.    
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 35/2022 föreslagit följande beslut: 
1. Kommunfullmäktige antar evenemangs- och mötesplan för Växjö 
kommun, enligt till ärendet bilagt förslag. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att evenemangs- och mötesplanen ska 
utvärderas senast hösten 2026 för möjlighet till revidering våren 2027. 
 
-Kommunchefens skrivelse i ärendet där följande framgår: 
 
Antagandet av evenemangs- och mötesplanen innebär en gemensam 
riktning i Växjö kommuns arbete med evenemang och möten. Under 
förutsättning att utbudet av evenemang fortsättningsvis är relativt 
konstant medför beslutet inga kostnader. En gemensam styrning och 
riktning i evenemangsarbetet kan snarare medföra en ökad effektivitet i 
arbetsprocesserna som rör möten och evenemang. 
I syfte att bidra med positiv miljöpåverkan fokuserar ett 
utvecklingsområde i evenemangs- och mötesplanen på hållbara möten 
och evenemang. Möten och evenemang som Växjö kommun genomför 
ska vara inkluderande och rättvisa med så liten påverkan på miljön som 
möjligt. Genom att fokusera på inkluderande, socialt hållbara och 
tillgängliga evenemang avser evenemangs- och mötesplanen att främja 
utvecklingen av evenemang och möten som är tillgängliga för alla 
oavsett sociala eller fysiska förutsättningar. Genom att skapa 
förutsättningar för delaktighet och inflytande främjas också ökad 
mångfald avseende innehåll likväl som besökare. Ett brett utbud av 
evenemang och möten är en viktig del i att erbjuda ett varierat utbud av 
aktiviteter och upplevelser för alla. Det främjar i sin tur en god hälsa och 
livskvalitet. Det har också en positiv inverkan på barn och unga eftersom 
ett brett utbud av evenemang skapar förutsättningar för en meningsfull 
fritid. 
 
Planen är ett verktyg för att konkretisera och prioritera åtgärder som 
bidrar till att realisera målbilderna i Hållbara Växjö 2030 och 
riktningsmålen i Växjö kommuns budget. Evenemangs- och 
mötesplanen är koncernövergripande och ska implementeras och följas 
upp hos berörda nämnder. Det görs genom att planens utvecklings- och 
insatsområden utgör underlag för att prioritera budgetuppdrag. Arbetet 
följs upp i del och helårsrapportering. 
 
-Förslag till Evenemangs- och mötesplan. 
 
Yrkanden 
Gunnel Jansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-03-15 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

18 (44) 

 

 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Växjö & Co 
Växjö Citysamverkan 
Tekniska nämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Vöfab 
Växjöbostäder 
Vidingehem 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Nämnden för arbete- och välfärd 
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 
Författningssamlingen 
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§ 43 Dnr 2021-00225  
 

Uppförande av parkeringshus vid Kv. Fabriken  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vöfab Parkering AB 

investerar i nybyggnation av parkeringshus, kv Fabriken 7, 
Växjö till en investeringsutgift, baserad på anbud, av 146,6 
mkr med en hyra på 9,9 mkr/år (år 1). I denna summa ingår 
tidigare beslutat tomtköp med 2 136 kr. 

 
2. Kompensation för ökad hyra för aktuell nämnd kommer 

hanteras i budgetberedning och investeringsplan. 
 

3. Parkeringshuset ska innehålla 514 parkeringsplatser i 6- 
plan. I projektet ingår 30 laddplatser för bilar och det 
förbereds för ytterligare 150 laddplatser. 
Parkeringshuset innehåller också cykelparkering med plats 
för ca 280 cyklar. Byggnaden förses med ca 800m2 
solceller fördelade på 400m2 på tak ovan ramp och 400m2 
på takkonstruktion över mittraden parkeringar på översta 
planet. Tar Tekniska nämnden beslut om att avstå 400m2 
solceller ovan mittraden parkeringar blir 
investeringsutgiften 145,8 mkr och hyran 9,75 mkr/år (år 1). 
Entreprenadarbetena beräknas påbörjas i mitten av april 
2022 och vara färdiga september 2023. 

 
Jäv 
Johnny Werlöv (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot 
beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: 
 
Då beläggningsgraden på de kommunala parkeringarna inte visar på en 
brist på parkeringsplatser samt att parkeringshuset beräknas gå med ett 
årligt underskott finns det inget behov av att uppföra ett nytt 
parkeringshus i dagsläget. Av den anledningen reserverar vi oss mot 
beslutet. 
 
Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar 
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
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Bakgrund 
Växjö Fastighetsförvaltning AB har i § 28/2022 beslutat följande: 
 
Vöfab parkering AB investerar i nybyggnation av parkeringshus, kv 
Fabriken 7, Växjö till en investeringsutgift, baserad på anbud, av 146,6 
mkr med en hyra på 9,9 mkr/år (år 1). I denna summa ingår tidigare 
beslutat tomtköp med 2 136 tkr. 
 
Parkeringshuset skall innehålla 514 parkeringsplatser i 6-plan. I 
projektet ingår 30 laddplatser för bilar och det förbereds för ytterligare 
150 laddplatser. Parkeringshuset innehåller också cykelparkering med 
plats för ca 280 cyklar. Byggnaden förses med ca 800m2 solceller 
fördelade på 400m2 på tak ovan ramp och 400m2 på takkonstruktion 
över mittraden parkeringar på översta planet. Tar Tekniska nämnden 
beslut om att avstå 400m2 solceller ovan mittraden parkeringar blir 
investeringsutgiften 145,8 mkr och hyran 9,75 mkr/år (år 1). 
Entreprenadarbetena beräknas påbörjas i mitten av april 2022 och vara 
färdiga september 2023.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 116/2022 föreslagit följande: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vöfab Parkering AB 
investerar i nybyggnation av parkeringshus, kv Fabriken 7, 
Växjö till en investeringsutgift, baserad på anbud, av 146,6 
mkr med en hyra på 9,9 mkr/år (år 1). I denna summa ingår 
tidigare beslutat tomtköp med 2 136 kr. 
 
2. Kompensation för ökad hyra för aktuell nämnd kommer 
hanteras i budgetberedning och investeringsplan. 
 
3. Parkeringshuset ska innehålla 514 parkeringsplatser i 6- 
plan. I projektet ingår 30 laddplatser för bilar och det 
förbereds för ytterligare 150 laddplatser. 
Parkeringshuset innehåller också cykelparkering med plats 
för ca 280 cyklar. Byggnaden förses med ca 800m2 
solceller fördelade på 400m2 på tak ovan ramp och 400m2 
på takkonstruktion över mittraden parkeringar på översta 
planet. Tar Tekniska nämnden beslut om att avstå 400m2 
solceller ovan mittraden parkeringar blir 
investeringsutgiften 145,8 mkr och hyran 9,75 mkr/år (år 1). 
Entreprenadarbetena beräknas påbörjas i mitten av april 
2022 och vara färdiga september 2023. 
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-Växjö kommunföretag AB har i § 22/2022 beslutat att tillstyrka att 
Vöfab parkering AB investerar i nybyggnation av parkeringshus, kv 
Fabriken 7, Växjö till en investeringsutgift, baserad på anbud, av 
146,6 mkr med en hyra på 9,9 mkr/år (år 1). I denna summa ingår 
tidigare beslutat tomtköp med 2 136 kr. 
 
Parkeringshuset ska innehålla 514 parkeringsplatser i 6-plan. I 
projektet ingår 30 laddplatser för bilar och det förbereds för 
ytterligare 150 laddplatser. Parkeringshuset innehåller 
också cykelparkering med plats för ca 280 cyklar. Byggnaden 
förses med ca 800m2 solceller fördelade på 400m2 på tak ovan 
ramp och 400m2 på takkonstruktion över mittraden parkeringar 
på översta planet. Tar Tekniska nämnden beslut om att avstå 
400m2 solceller ovan mittraden parkeringar blir 
investeringsutgiften 145,8 mkr och hyran 9,75 mkr/år (år 1). 
Entreprenadarbetena beräknas påbörjas i mitten av april 2022 och 
vara färdiga september 2023. 
 
-Växjö Fastighetsförvaltning AB:s skrivelse daterad 2021-02-01, 
inklusive detaljplan. 
 
-Växjö Fastighetsförvaltning AB:s beslut i § 28/2022. 
 
-Vöfab Parkering AB i § 13/2022. 
 
Yrkanden 
Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Maria Garmer (V): Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Christer Svensson (SD): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för 
ytterligare utredning. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar först om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på att ärendet ska avgöras idag 
Nej för att rösta på att ärendet ska återremitteras 
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Omröstningsresultat i frågan om återremiss 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag med 56 röster 
mot 5 röster för Christer Svenssons yrkande om återremiss. Se 
omröstningsbilaga 1. 
 
 
Ordförande Bo Frank ställer sedan Sofia Stynsbergs och Maria Garmers 
yrkanden mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Vöfab Parkering AB 
Växjö Fastighetsförvaltning AB 
Växjö Kommunföretag AB 
Tekniska nämnden 
Ekonomi- och finanschefen 
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Omröstningsbilaga 1 

§ 43 Uppförande av parkeringshus vid Kv. Fabriken 
 
Resultat 
Ja 56 
Nej 5 
Avstår 0 
Totalt 61 
 
Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Agneta Nordlund G-son (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Ja Pia Philipsson (M) Ja 
Malin Lauber (S) Ja Ove Löfqvist (M) Ja 
Julia Berg (S) Ja Ida Eriksson (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Ja Andreas Lindström (M) Ja 
Tajma Sisic (S) Ja Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Ola Löfquist (S) Ja Gustav Petersson (-) Nej 
Yusuf Isik (S) Ja Christer Svensson (SD) Nej 
Gunnar Storbjörk (S) Ja Romeo Pettersson (SD) Nej 
Arijeta Reci (S) Ja Pernilla Wikelund (SD) Nej 
Otto Lindlöf (S) Ja Alexander Harréns (SD) Nej 
Marie-Louise Gustafsson (S) Ja Maria Garmer (V) Ja 
Martina Forsberg (S) Ja Ann-Christin Eriksson (V) Ja 
Hugo Hermansson (S) Ja Ylva Jönsson (V) Ja 
Lisa Larsson (S) Ja Elisabet Flennemo (V) Ja 
Kjell Olsson (S) Ja Björn Kleinhenz (V) Ja 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Ja Eva Johansson (C) Ja 
Marko Kosonen (S) Ja Anders Bengtsson (C) Ja 
Gullvi Strååt (S) Ja Andreas Olsson (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Ja 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 
Kenneth Quick (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Torgny Klasson (L) Ja 
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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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§ 44 Dnr 2022-00053  
 

Beslut om att bilda dotterbolag inför försäljning del 
av Solvändan 2  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner: 

• Vöfabs beslut att köpa ett bolag med aktiekapital 50 000–         
200 000 kr och att påbörja fastighetsförsäljningen. 

• Vöfab Fastigheter AB:s hemställan att: 
• Vöfab, eller dotterbolag till Vöfab får förvärva ett bolag 
• Sälja ned del av Solvändan 2 till det nybildade bolaget 
• Sälja aktierna i det nybildade bolaget till extern köpare till 
• marknadsvärde efter godkännande av VKAB 
• Godkänna upprättad bolagsordning. 

 
Bakgrund 
Det finns en fastighet som kan bli aktuellt för försäljning under 
2022 men som idag inte är beslutad. Aktuell fastighet är del av 
Solvändan 2 fastighetsbildning pågår. Avstyckning av fastigheten 
är under arbete från Solvändan 2. 
 
Fastigheter köps och säljs genom så kallad paketering, d.v.s. att 
fastigheten först säljs till ett nybildat bolag och därefter säljs 
aktierna i det nybildade bolaget till förvärvaren. Denna metod är 
helt gängse vid fastighetsförsäljningar. Bland annat kan metoden 
minska skattebelastningen för Vöfab. 
 
Detta innebär att det formellt sett är dotterbolaget som köper 
och säljer aktierna i de bolag som fastigheterna har paketerats i. 
Denna metod kallas dotter-dotter och är också helt gängse. Det 
innebär att Vöfab införskaffar ett så kallat lagerbolag. Detta 
medför emellertid inte att ytterligare resurser måste tillföras 
personellt. Utses dessutom samma styrelse som i Vöfab kan 
styrelsemöten samordnas. 
 
Vöfabs hemställan är i enlighet med den av kommunfullmäktige 
fastställda rutin 2008 § 244 för försäljning av fastighet genom 
paketering. Det innebär att kommunfullmäktige har att pröva om 
Vöfab får sälja ner fastigheten till det nybildade bolaget och 
sedan sälja aktierna i bolaget till marknadsvärde till extern 
köpare. Sistnämnda transaktion ska enligt rutinen godkännas av 
VKAB.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 117/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige godkänner: 
• Vöfabs beslut att köpa ett bolag med aktiekapital 50 000–200 000 kr 
och att påbörja fastighetsförsäljningen. 
 
• Vöfab Fastigheter AB:s hemställan att: 

• Vöfab, eller dotterbolag till Vöfab får förvärva ett bolag 
• Sälja ned del av Solvändan 2 till det nybildade bolaget 
• Sälja aktierna i det nybildade bolaget till extern köpare till 
• marknadsvärde efter godkännande av VKAB 
• Godkänna upprättad bolagsordning. 

 
-Växjö Kommunföretag AB § 24/2022 
 
-Växjö Fastighetsförvaltning AB:s beslut i § 7/2022 att köpa ett bolag 
med aktiekapital 50 000–200 000 kr och att påbörja 
fastighetsförsäljningen. 
 
Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB:s hemställan till kommunfullmäktige 
att: 
- Godkänna att Vöfab, eller dotterbolag till Vöfab, får förvärva ett bolag 
- Sälja ned del av Solvändan 2 till det nybildade bolaget 
- Sälja aktierna i det nybildade bolaget till extern köpare till 
marknadsvärde efter godkännande av VKAB 
- Godkänna upprättad bolagsordning 
 
VD i Växjö Fastighetsförvaltning AB har i en skrivelse daterad 2022-01-12 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen 
framgår bland annat följande: 
Den del av Solvändan 2 på stadsdelen Högstorp som planeras att säljas 
omfattar ca 14 000 m2. På delen finns i dag en byggnation som länge i 
folkmun kallats ”ringen” på Solvändan. Ny detaljplan är antagen i 
november 2021. Den medger nu byggnation av bostäder på två till sex 
våningar. Vöfab bedömer det som ekonomiskt fördelaktigt att sälja den 
avstyckade delen med anledning av att detaljplanelagd mark för 
bostadsbebyggelse i bra områden just nu är mycket eftertraktad på 
marknaden av bostadsexploatörer. En fastighetsförsäljning kalkyleras 
även ge en mycket bra hävstång på intäktssidan för Vöfab. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Växjö Fastighetsförvaltning AB 
Vöfab Fastigheter AB 
Växjö Kommunföretag AB 
Kommunarkivet 
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§ 45 Dnr 2022-00122  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i valnämnden 
- Tajma Sisic (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Sara Gille (S) till ny ersättare i 

valnämnden till och med 2022-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Tajma Sisic (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i 
valnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 12/2022 föreslagit följande:  

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Sara Gille (S) till ny ersättare i 

valnämnden till och med 2022-12-31. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Sara Gille 
Tajma Sisic 
Valnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 46 Dnr 2022-00150  
 

Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisor i VOB 
Kronoberg - Ingemar Almkvist (Älmhults kommun) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Tommy Lövquist (S) (Älmhults 

kommun) till ny lekmannarevisor i VOB Kronoberg under 
återstoden av mandatperioden. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Ingemar Almkvist, Älmhults kommun, har avsagt sig uppdraget som 
lekmannarevisor i VOB Kronoberg. Enligt förbundsordningen utser 
Växjö kommunfullmäktige samtliga lekmannarevisorer i 
kommunalförbundet. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 14/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Tommy Lövquist (S) (Älmhults 

kommun) till ny lekmannarevisor i VOB Kronoberg under 
återstoden av mandatperioden. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Tommy Lövquist 
VoB Kronoberg 
Älmhults kommun 
Förtroendemannaregistret 
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§ 47 Dnr 346927  
 

Val av styrelse och lekmannarevisorer till 
dotterbolag inför försäljning del av Solvändan 2 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter i 

styrelsen för bolaget till och med ordinarie bolagstämma 2023 
eller till det datumet försäljningen av bolaget äger rum. 
Personerna är samma som Vöfab:s ledamöter i styrelsen. 

• Patrik Åkesson (tillika ordförande) 
• Ann-Kristin Lindquist (tillika vice ordförande) 
• Björn Svensson 
• Stefan Bergström 
• Katinka Schartau 
• Kjell Olsson 
• Olja Pekusic 

 
2. Kommunfullmäktige utser följande personer till ersättare i 

styrelsen för bolaget till och med ordinarie bolagstämma 2023 
eller till det datumet försäljningen av bolaget äger rum. 
Personerna är samma som Vöfab:s ersättare i styrelsen. 

• Bengt Wellermark 
• Claes Bromander 
• Åke Eriksson 
• Håkan Frizén 

 
3. Kommunfullmäktige utser följande personer till 

lekmannarevisorer i bolaget till och med ordinarie bolagstämma 
2023 eller till det datumet försäljningen av bolaget äger rum. 
Personerna är samma som Vöfab:s lekmannarevisorer i styrelsen. 

• Göran Kannerby 
• Anna Fransson 

 
4. Kommunfullmäktige utser följande personer till 

lekmannarevisorsersättare i bolaget till och med ordinarie 
bolagstämma 2023 eller till det datumet försäljningen av bolaget 
äger rum. Personerna är samma som Vöfab:s 
lekmannarevisorsersättare i styrelsen. 

• Carl Geijer 
• Lars-Evert Ekman 

 
5. Paragrafen justeras omedelbart. 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-03-15 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

31 (44) 

 

Bakgrund 
Vöfab har anhållit hos kommunfullmäktige att få förvärva ett bolag i 
syfte att genom bolaget försälja fastigheten Solvändan 2. 
Kommunfullmäktige behöver därmed utse en styrelse och 
lekmannarevisorer till bolaget tills det datumet försäljningen äger rum.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har föreslagit följande:  

1. Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter i 
styrelsen för bolaget till och med ordinarie bolagstämma 2023 
eller till det datumet försäljningen av bolaget äger rum. 
Personerna är samma som Vöfab:s ledamöter i styrelsen. 

• Patrik Åkesson (tillika ordförande) 
• Ann-Kristin Lindquist (tillika vice ordförande) 
• Björn Svensson 
• Stefan Bergström 
• Katinka Schartau 
• Kjell Olsson 
• Olja Pekusic 

 
2. Kommunfullmäktige utser följande personer till ersättare i 

styrelsen för bolaget till och med ordinarie bolagstämma 2023 
eller till det datumet försäljningen av bolaget äger rum. 
Personerna är samma som Vöfab:s ersättare i styrelsen. 

• Bengt Wellermark 
• Claes Bromander 
• Åke Eriksson 
• Håkan Frizén 

 
3. Kommunfullmäktige utser följande personer till 

lekmannarevisorer i bolaget till och med ordinarie bolagstämma 
2023 eller till det datumet försäljningen av bolaget äger rum. 
Personerna är samma som Vöfab:s lekmannarevisorer i styrelsen. 
• Göran Kannerby 
• Anna Fransson 

 
4. Kommunfullmäktige utser följande personer till 

lekmannarevisorsersättare i bolaget till och med ordinarie 
bolagstämma 2023 eller till det datumet försäljningen av bolaget 
äger rum. Personerna är samma som Vöfab:s 
lekmannarevisorsersättare i styrelsen. 
• Carl Geijer 
• Lars-Evert Ekman 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Valda 
Växjö Fastighetsförvaltning AB 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 48 Dnr 2018-00581  
 

Anmälan av gruppledare för Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar anmälan i protokollet. 
 
Bakgrund 
Anders Bengtsson (C) anmäler Annika Nilsson (C) som ensam 
gruppledare för Centerpartiet från och med 15 mars 2022. Detta innebär 
att Andreas Håkansson (C) lämnar uppdraget som gruppledare  
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Annika Nilsson 
Andreas Håkansson 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 49 Dnr 2022-00014  
 

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 med kommunfullmäktige. 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska 
överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det 
inkomna förslaget. 
 
Motioner 
2022-02-17 Motion om hållbar arbetspendling – i stället för 

betonglösningar - Carin Högstedt (V) 
2022-02-22 Motion om nya arbetssätt för låga hyror i nyproduktion - 

Maria Garmer (V) och Johnny Werlöv (V) 
  
Medborgarförslag 
2022-03-03 Medborgarförslag om solrosor för Ukraina på Ekobacken 

överlämnas till tekniska nämnden   
2022-03-02 Medborgarförslag om senior/trygghetsboende i Sandsbro 

överlämnas till kommunstyrelsen   
2022-02-26 Medborgarförslag om skyddsrum överlämnas till 

kommunstyrelsen     
2022-02-18 Medborgarförslag om en park på Västra esplanaden, Växjö 

överlämnas till tekniska nämnden 
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Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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§ 50 Dnr 2022-00016  
 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige: 
2022-02-08 Kommunstyrelsens beslut 2022-02-01 § 39 

Medborgarförslag om hållbar mat i kommunens regi 
 
2022-03-02 Länsstyrelsen Kronobergs beslut om efterträdarval – Pia 

Philipsson (M) ny ledamot och Ingrid Stålne ny ersättare 
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§ 51 Dnr 2022-00015  
 

Godkännande av framställda interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om 
interpellationer som har inkommit får ställas. 
 
Beslutsunderlag 
Följande interpellationer har inkommit sedan senaste sammanträdet: 
2022-03-04  Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida 

Eriksson från Maria Garmer (V) om elevhälsa 
 
2022-03-01 Interpellation till tekniska nämndens ordförande Sofia 

Stynsberg (M) från Christer Svensson (SD) om trädens skick 
i Växjö kommun 
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§ 52 Dnr 2021-00663  
 

Interpellation från Lisa Larsson (S) till nämnden för 
arbete och välfärds ordförande Pernilla Tornéus (M) 
om mäns våld mot kvinnor 

 
Kommunfullmäktige har i § 26/2022 medgett en interpellation från Lisa 
Larsson (S) till nämnden för arbete och välfärds ordförande Pernilla 
Tornéus (M) om mäns våld mot kvinnor. 
 
Interpellationen besvaras av Pernilla Tornéus.  
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§ 53 Dnr 2022-00090  
 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande 
Ida Eriksson (M) från Tomas Thornell (S) om 
friskolors fördelning av kommunens pengar  

 
Kommunfullmäktige har i § 26/2022 medgett en interpellation till 
utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) från Tomas Thornell 
(S) om friskolors fördelning av kommunens pengar  
 
 
Interpellationen besvaras av Ida Eriksson.  
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§ 54 Dnr 2022-00071  
 

Interpellation till nämnden för arbete och välfärds 
ordförande Pernilla Tornéus (M) från Carin Högstedt 
(V) om läget i Växjö kommun beträffande det 
hedersrelaterade våldet - 20 år efter mordet på 
Fadime 

 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
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§ 55 Dnr 2022-00086  
 

Interpellation till nämnden för arbete och välfärds 
ordförande Pernilla Tornéus (M) från Malin Lauber 
(S) om kontroll och uppföljning av vuxenutbildning 
hos privata anordnare 

 
Kommunfullmäktige har i § 26/2022 medgett en interpellation till 
nämnden för arbete och välfärds ordförande Pernilla Tornéus (M) från 
Malin Lauber (S) om kontroll och uppföljning av vuxenutbildning hos 
privata anordnare. 
 
Interpellationen besvaras av Pernilla Tornéus. 
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§ 56 Dnr 2022-00130  
 

Interpellation till tekniska nämndens ordförande 
Sofia Stynsberg (M) från Christer Svensson (SD) om 
trädens skick i Växjö kommun 

 
Kommunfullmäktige har i § 52/2022 medgett en interpellation till 
tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M) från Christer 
Svensson (SD) om trädens skick i Växjö kommun. 
 
Interpellationen besvaras av Sofia Stynsberg. 
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§ 57 Dnr 2022-00143  
 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande 
Ida Eriksson (M) från Maria Garmer (V) om 
elevhälsan 

 
Kommunfullmäktige har i § 52/2022 medgett en interpellation till 
utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) från Maria Garmer 
(V) om elevhälsan 
 
Interpellationen besvaras av Ida Eriksson. 
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§ 58 Dnr 2022-00151  
 

Statusrapport för kommunen med anledning av 
Rysslands invasion av Ukraina - Anna Tenje (M), 
kommunstyrelsens ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Anna Tenje (M) informerar om konsekvenser för Växjö kommun med 
anledning av Rysslands invasion av Ukraina. 
 
Anna Tenje inleder med att kommunen visar sitt ställningstagande för 
Ukraina genom att bland annat flagga med Ukrainas flagga och genom 
att lysa upp byggnader i gult och blått. 
 
Anna Tenje redogör för organiseringen av krisledningsarbetet på central 
nivå och på förvaltningar och bolag och hur kommunen påverkas av 
bland annat ökade flyktingströmmar. 
 
Tenje redogör slutligen för en del av de aktiviteter som pågår för att 
hantera boenden till flyktingar på kort och längre sikt och det 
kommunala ansvaret för förskola och skola för barn. 
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