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Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 – 17.35 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Rose-Marie Holmqvist (S), ordförande 
Alf Skogmalm (S), 1:e vice ordförande 
Bo Frank (M), 2:e vice ordförande 
Malin Lauber (S) 
Tomas Thornell (S) 
Julia Berg (S) 
Otto Lindlöf (S) 
Martina Forsberg (S) 
Per Jodenius (S) 
Arijeta Reci (S) 
Hugo Hermansson (S) 
Lisa Larsson (S) 
Gunnar Storbjörk (S) 
Marie-Louise Gustafsson (S) 
Tony Lundstedt (S) 
Marko Kosonen (S) 
Ann-Kristin Lindquist (S) 
Tajma Sisic (S) 
Kjell Olsson (S) 
Karin Tjäder (S) 
Yusuf Isik (S) 
Pernilla Tornéus (M) 
Anton Olsson (M) 
Sofia Stynsberg (M) 
Iréne Bladh (M) 
René Jaramillo (M) 
Glenn Nilsson (M) 
Ulf Hedin (M) 
Suzanne Frank (M) 
Sigvard Jakopsson (M) 
Lena Wibroe (M) 
Evelina Steinwall (M) 
Lars-Göran Svensson (M) 
Denice Brewer (M) 
Pernilla Wikelund (SD) 
Conny Lindahl (SD) 
Alexander Harréns (SD) 
Sara Iranshahi (SD) 
Romeo Pettersson (SD) 
Maria Garmer (V) 
Frida Sandstedt (V) 
Björn Kleinhenz (V) 
Pia Rönn Johansson (V) 
Andreas Olsson (C) § 207-238 
Annika Nilsson (C) § 239-245 
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Tina Sturesson (C) 
Thomas Magnusson (C) 
Anna Zelvin (KD) 
Jon Malmqvist (KD) 
Patrik Åkesson (KD) 
Gunnar Nordmark (L) § 207-238 
Michael Färdig (L) § 239-245 
Christina Rosén (L) 
Pernilla Bodin (MP) 
Magnus Wåhlin (MP) § 207-227 

 Magnus Folcker (MP) § 228-245 
Michael Sjöö (S) 
Sara Gille (S) 
Roland Gustbée (M) 
Simon Borup Swalander (M) 
Pia Philipsson (M) 
Martin Landelius (SD) 
Kulla Persson Kraft (V) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Anette Nerlie-Anderberg (S) 
Henrik Vahldiek (S) 
Anders Lindoff (S) 
Agna Beslija (S) 
Erika Lagergren (S) 
Björn Svensson (M) 
Agneta Nordlund G-son (M) 
Rickard Karlsson (L) 
Johan Jakobsson (S) 
Johnny Lindman (M) 
Martin Elovsson (M) 
Anders Westin (S) 
Kristian Rappner (V) 
Håkan Frizén (V) 
Ricardo Chavez (KD) 
Claes Bromander (C) 

 
Tjänstepersoner 

 
Martin Fransson, sekreterare 
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare  

 
Justering 

 

Justerare Bo Frank (M) 
Tony Lundstedt (S) 
 

Plats och tid Kommunhuset, den 16 december kl. 11.00  

Justerade paragrafer §§ 207-245 
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Ajournering 15.45 – 16.20 
17.00 – 17.05 
 

Allmänhetens 
frågestund 
 

En medborgare frågar om politisk samverkan 
mellan partier i kommunfullmäktige. 
 
En medborgare har inkommit med en skriftlig 
fråga om solpaneler på Nylandaområdet och 
krav på solceller vid nybyggnation. 
 
Pernilla Thornéus (M), kommunstyrelsens 
ordförande svarar. 
 

 
Underskrifter 
 

 

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Martin Fransson 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Rose-Marie Holmqvist 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Bo Frank 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Tony Lundstedt 
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_____________________________________________________________ 
 
                                  Bevis om anslag av protokoll 
 
Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2022-12-13 är 
justerat. 

Anslagsdag 2022-12-19 

Anslaget tas ner 2023-01-10 

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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§ 210 Dnr 2022-00281 
Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg - 
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§ 211 Dnr 2022-00312 
Motion om klimatsmart och hälsofrämjande vegetarisk mat som 
norm - Cheryl Jones Fur (MP), Magnus P Wåhlin (MP) och 
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§ 212 Dnr 2022-00563 
Förändringar i den politiska organisationen inför 
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§ 213 Dnr 2022-00570 
Övertagande av vården av allmänna handlingar i samband 
med ny politisk organisation inför mandatperioden 2023-2026 ................... 21 
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§ 219 Dnr 2014-00627 
Revidering av Växjö kommuns alkohol- och drogpolicy (ANDTS-
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§ 220 Dnr 2022-00558 
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§ 228 Dnr 2022-00608 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - 
Peter Backlund (SD) ................................................................................................... 56 

§ 229 Dnr 2022-00611 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - 
Sigvard Jakobsson (M) .............................................................................................. 57 

§ 230 Dnr 2022-00527 
Fyllnadsval i krisledningsnämnden ......................................................................... 58 

§ 231 Dnr 2022-00551 
Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Växjö tingsrätt - 
Karl Erik Rosén (M) ..................................................................................................... 59 

§ 232 Dnr 350641 
Entledigande från uppdrag som ordförande i styrelsen för 
Södra Småland Avfall & Miljö AB (SSAM) och Växjö Småland 
Airport AB - Anna Tenje (M) .................................................................................... 60 

§ 233 Dnr 2022-00609 
Avsägelse från uppdrag som andra vice ordförande i 
kommunfullmäktige - Bo Frank (M) ....................................................................... 62 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-12-13 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

7 (83) 

 

§ 234 Dnr 2022-00610 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunens revisorer, 
lekmannarevisor i "Nya" Vidingehem AB, "Gamla" Vidingehem 
AB, Växjö och Co AB och Södra Smålands Avfall och Miljö AB 
samt lekmannarevisorsersättare i VKAB - Benny Johansson (M) ................ 63 

§ 235 Dnr 350727 
Val av Revisorer för granskning av kommunens räkenskaper och 
verksamhet 2023-2026 ............................................................................................. 65 

§ 236 Dnr 350679 
Val av kommunalråd och oppositionsråd för mandatperioden 
2023 till och med 2026 ............................................................................................... 67 
Omröstningsbilaga 4 .................................................................................................. 69 

§ 237 Dnr 2022-00548 
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser m.m. för 
mandatperioden 2023-2026 ................................................................................... 70 

§ 238 Dnr 2022-00562 
Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring 2023-2026 .................. 72 

§ 239 Dnr 2022-00492 
Anmälan av gruppledare i kommunfullmäktige 2022-2026 samt 
politiska sekreterare ................................................................................................... 74 

§ 240 Dnr 2022-00014 
Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt 
överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom 
medborgarförslag ....................................................................................................... 76 

§ 241 Dnr 2022-00016 
Meddelanden till kommunfullmäktige .................................................................... 78 

§ 242 Dnr 2022-00015 
Framställda interpellationer ..................................................................................... 79 

§ 243 Dnr 2022-00403 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
från Christer Svensson (SD) om momsdetektiven Refero ................................ 80 

§ 244 Dnr 2022-00437 
Utökning av fond för investeringar i energieffektiva lösningar ..................... 81 

§ 245 Dnr 298450 
Avslutningsord .............................................................................................................. 83 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-12-13 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

8 (83) 

 

§ 207 Dnr 302917  
 
Justering av protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Bo Frank (M) och Tony Lundstedt (S) 
ska justera dagens protokoll. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
 
Justering äger rum fredagen den 16 december klockan 11.00 i Växjö 
kommunhus 
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§ 208 Dnr 313843  
 
Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande tillägg: 

• Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - 
Sigvard Jakobsson 

• Utökning av fond för investeringar i energieffektiva lösningar  
 
Bakgrund 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) frågar om kommunfullmäktige 
godkänner den utskickade dagordningen med följande tillägg: 

• Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - 
Sigvard Jakobsson 

• Utökning av fond för investeringar i energieffektiva lösningar  
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§ 209 Dnr 297257  
 
Ledamöternas och ersättarnas frågestund 

Björn Svensson (M) framför en fråga till Malin Lauber (S) som julrim. 
 
Malin Lauber (S) svarar på rim.  
 
Alexander Harréns (SD) frågar Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska 
nämnden, om budgeten för snöröjningen kommer hålla. 
 
Sofia Stynsberg svarar. 
 
Andreas Olsson (C) frågar Patrik Åkesson (KD) om synen på 
Europaparlamentets beslut om förnybara bränslen. 
 
Patrik Åkesson svarar.  
 
Conny Lindahl (SD) frågar Malin Lauber (S) om vad väsentlig del av heltid 
innebär för att titulera sig som kommunalråd. 
 
Malin Lauber svarar. 
 
Pernilla Wikelund (SD) frågar Malin Lauber (S) om julgåvor till anställda 
och varför inte timanställda får en julgåva. 
 
Malin Lauber svarar. 
 
      

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-12-13 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

11 (83) 

 

§ 210 Dnr 2022-00281  
 
Motion om arbetsskor till personalen inom vård och 
omsorg - Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att omsorgsnämnden 
beslutat att använda del av överskottet 2022 till att lämna ett bidrag (1 
000 kr) till tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal för inköp av 
arbetsskor vid ett tillfälle under 2022. Vidare uppdras åt nämnder och 
bolag att analysera var behov av arbetskläder finns. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
det egna yrkandet. 
 
Ledamöterna för Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för det egna yrkandet. 
 
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Tomas Thornell (S) och Malin Lauber (S) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som föreslår att vård- och omsorgspersonalens fria 
arbetskläder ska utökas till att omfatta även fria arbetsskor. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 355/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att omsorgsnämnden 
beslutat att använda del av överskottet 2022 till att lämna ett bidrag (1 
000 kr) till tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal för inköp av 
arbetsskor vid ett tillfälle under 2022. Vidare uppdras åt nämnder och 
bolag att analysera var behov av arbetskläder finns. 
 
-Omsorgsnämndens yttrande § 57/2022. 
 
Yrkanden 
Ulf Hedin (M) med instämmande av Anna Zelvin (KD):  

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med 
motiveringen att det bedöms medföra ökad administration, ökat 
behov av förvaring, en ökad kostnad samt översyn av 
resursfördelningen. 
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2. Kommunfullmäktige noterar att omsorgsnämnden beslutat att 
använda del av överskottet 2022 till att lämna ett bidrag (1000 kr) 
till tillsvidareanställd vård och omsorgspersonal för inköp av 
arbetsskor vid ett tillfälle under 2022. Medarbetarna kommer att 
förmånsbeskattas på denna förmån. 

 
Julia Berg (S) med instämmande av Kulla Persson Kraft (V) och Pernilla 
Wikelund (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Sara Iranshahi (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) ställer yrkandena mot varandra 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
omröstningen och ställer sedan Ulf Hedins yrkande mot Sara Iranshahis 
(SD) yrkande för att utse motförslag. Ordförande konstaterar att Ulf 
Hedins yrkande ska vara motförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag. 
Nej för att rösta på Ulf Hedins yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 30 
röster mot 29 röster för Ulf Hedins yrkande. En ledamot avstod från att 
rösta och en ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga 1. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Nämnder och styrelser 
 
För kännedom 
Motionärerna 
Omsorgsnämnden 
HR-chefen 
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Omröstningsbilaga 1 
 

§ 210 Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg - 
Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S) 
 

Omröstningsresultat 
Ja 30 
Nej 29 
Avstår  1 
Frånv. 1 
 

Omröstningstabell 
Namn Val Namn Val 
Alf Skogmalm (S), 1:e vice ordf. Ja Ulf Hedin (M) Nej 
Bo Frank (M), 2:e vice ordf. Nej Suzanne Frank (M) Nej 
Malin Lauber (S) Ja Sigvard Jakopsson (M) Nej 
Tomas Thornell (S) Ja Lena Wibroe (M) Nej 
Julia Berg (S) Ja Evelina Steinwall (M) Nej 
Michael Sjöö (S) Ja Lars-Göran Svensson (M) Nej 
Otto Lindlöf (S) Ja Pia Philipsson (M) Nej 
Martina Forsberg (S) Ja Pernilla Wikelund (SD) Nej 
Per Jodenius (S) Ja Martin Landelius (SD) Ja 
Arijeta Reci (S) Ja Conny Lindahl (SD) Nej 
Hugo Hermansson (S) Ja Alexander Harréns (SD) Nej 
Lisa Larsson (S) Ja Sara Iranshahi (SD) Avstår 
Gunnar Storbjörk (S) Ja Romeo Pettersson (SD) Nej 
Marie-Louise Gustafsson (S) Ja Michel Bergendorff (SD) Frånv. 
Tony Lundstedt (S) Ja Maria Garmer (V) Ja 
Sara Gille (S) Ja Kulla Persson Kraft (V) Ja 
Marko Kosonen (S) Ja Frida Sandstedt (V) Ja 
Ann-Kristin Lindquist (S) Ja Björn Kleinhenz (V) Ja 
Tajma Sisic (S) Ja Pia Rönn Johansson (V) Ja 
Kjell Olsson (S) Ja Andreas Olsson (C) Nej 
Karin Tjäder (S) Ja Tina Sturesson (C) Nej 
Yusuf Isik (S) Ja Thomas Magnusson (C) Nej 
Denice Brewer (M) Nej Anna Zelvin (KD) Nej 
Roland Gustbée (M) Nej Jon Malmqvist (KD) Nej 
Pernilla Tornéus (M) Nej Patrik Åkesson (KD) Nej 
Anton Olsson (M) Nej Gunnar Nordmark (L) Nej 
Sofia Stynsberg (M) Nej Christina Rosén (L) Nej 
Iréne Bladh (M) Nej Pernilla Bodin (MP) Ja 
René Jaramillo (M) Nej Magnus Wåhlin (MP) Ja 
Simon Borup Swalander (M) Nej Rose-Marie Holmqvist (S), 

ordförande 
Ja 

Glenn Nilsson (M) Nej   
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§ 211 Dnr 2022-00312  
 
Motion om klimatsmart och hälsofrämjande 
vegetarisk mat som norm - Cheryl Jones Fur (MP), 
Magnus P Wåhlin (MP) och Gunnel Jansson (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om att avslå motionen med hänvisning till 
kommunens mat- och måltidsplan som är vägledande för beställning av 
fika och mat. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 
det egna yrkandet. 
 
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för det egna yrkandet. 
 
Bakgrund 
Miljöpartiet har i en motion föreslagit att vi behöver äta annorlunda för 
att nå klimatmålen och att den mest klimatsmarta maten innehåller 
färre animalieprodukter. Vidare anförs att en mer klimatsmart mat även 
är bättre för hälsan och att det finns starka samband mellan 
köttkonsumtion och hjärt- och kärlsjukdomar. Motionärerna skriver 
vidare att när Växjö kommun anordnar utbildningar eller middagar bör 
de som inte vill ha vegetarisk kost få lämna önskemål om annan kost. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 356/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar om att avslå motionen med hänvisning till 
kommunens mat- och måltidsplan som är vägledande för beställning av 
fika och mat. 
 
Kommunchefens skrivelse den 19 september 2022 där det bland annat 
framgår bland annat att i kommunens mat- och måltidsplan står att 
planen även är vägledande för måltider i samband med extern och 
intern representation. 
 
Yrkanden 
Magnus P Wåhlin (MP) med instämmande av Pia Rönn Johansson (V): 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
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Pernilla Tornéus (M) med instämmande av Andreas Olsson (C), Thomas 
Magnusson (C), René Jaramillo (M), Alexander Harréns (SD), Sara 
Iranshahi (SD), Gunnar Nordmark (L) och Jon Malmqvist (KD): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) ställer yrkandena mot varandra 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Motionärerna 
Verksamhetschef måltidsorganisationen 
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§ 212 Dnr 2022-00563  
 
Förändringar i den politiska organisationen inför 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reglementen för 

kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och 
byggnämnden samt servicenämnden. 

2. Beslutet innebär att tekniska nämnden, byggnadsnämnden och 
miljö- och hälsoskyddsnämnden upphör som nämnder den 1 
januari 2023. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att de av kommunfullmäktige 
antagna taxorna inom tekniska nämndens, byggnadsnämndens 
och miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområden ska 
tillämpas av samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och 
byggnämnden inom deras respektive ansvarsområden.  

4. Kommunfullmäktige noterar att samhällsbyggnadsnämnden och 
miljö- och byggnämnden träder in som part i de avtal som 
tecknats av tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

5. Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av nämnden för 
arbete och välfärds reglemente enligt nämnden för arbete och 
välfärds förslag i § 171/2022. 

6. Reglementena gäller från och med den 1 januari 2023 
 
Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar följande protokollsanteckning: 
Enligt den moderata fullmäktigegruppens åsikt är den politiska 
organisationen något som majoriteten ska bestämma. Därför lade inte 
Moderaterna något motförslag även om vi skulle haft ett annorlunda 
förslag om en moderatledd majoritet fått bestämma. Därför valde några 
moderater att rösta ja till majoritetens förslag medan andra valde att 
avstå i voteringen. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och 
lämnar följande skriftliga reservation till förmån för det egna yrkandet: 
 
SD Växjö har granskat föreslagen politisk organisation och reglementen 
samt de av S, V OCH MP+C föreslagna arvodesreglementen för Växjö 
kommuns förtroendevalda. Innehållet visar på oförsvarligt antal 
kommunalråd och två oppositionsråd som båda tilldelas ett av två 
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oppositionsblock. Utöver detta skapas ännu ett nytt utskott som 
kommer att kosta mötesarvodestimmar. Sedan föregående valår finns 
redan hållbarhetsutskottet där tre årsarvoderade presidieposter 
skapades i avsikt att tillfredsställa förra valårets samverkansparter. Nu 
ökas antalet fast arvoderade presidieposter i vissa bolag vars 
presidieposters arvoden dessutom höjs. Man tilläggsarvoderar även 8 
stycken ledamöter i Kommunstyrelsen. Ledamöterna ges ”ansvar för 
särskild uppgift” och avlönas för det med 20% av ett 
riksdagsledamotsarvode motsvarande Växjös.  
 
Genom att endast skrapa på ytan av det som måste ifrågasättas kunde vi 
spara minst 5 miljoner årligen med det ändringsförslag vi har inlämnat. 
Sammanräknat under mandatperioden ger det hela 20 miljoner kronor 
mer som istället kan läggas på välfärden. Att stärka demokratin är också 
en av partiernas och därmed förtroendevaldas främsta uppgifter. 
Partierna får för att göra det partistöd. Sverigedemokraternas förslag 
skulle också stärka demokratin då samtliga partier ges plats i bolag och 
utskott där viktiga beredningar inför beslut av ärenden sker.  
Kommunens invånare och kommunanställda förväntas hålla tillbaka och 
tåla ett kärvare liv. Civilsamhälle som pensionärsorganisationer och 
andra ideella organisationer förväntas alla ställa upp och jobba gratis. 
Man ska hjälpa till med särskild uppgift som integration och annat stöd 
för att kommunen ska klara välfärdsleveransen. Samtidigt tillåter sig 
politiker i Växjö kommun att utöka egna och andra partikamraters 
arvoden och extravaganser. Styrande i S, V och MP + C väljer ett fortsatt 
odemokratiskt informationsflöde i kristider då det tvärtom vore lämpligt 
att samtliga partier ges fullgod insyn i samtliga kommunens 
verksamheter. Det nya styret i Växjö visar intet av solidarisk ekonomisk 
återhållsamhet.  
 
Vi Sverigedemokrater reserverar oss starkt mot bristande arbete för 
demokratin och uppvisad politisk utsvävning som onödigt belastar 
skatten för invånarna i Växjö.  
 
Bakgrund 
Ett förslag på ny politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 
har tagits fram av den nya majoriteten i kommunfullmäktige. Med 
anledning av detta har förslag på nya reglementen arbetats fram. 
 
Förslagen till nya reglementen har beretts med representanter för den 
nya majoriteten. 
 
Nämnden för arbete och välfärd har i § 171/2022 föreslagit en förändring 
av nämndens reglemente. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 392/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reglementen för 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och 
byggnämnden samt servicenämnden. 

2. Beslutet innebär att tekniska nämnden, byggnadsnämnden och 
miljö- och hälsoskyddsnämnden upphör som nämnder den 1 
januari 2023. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att de av kommunfullmäktige 
antagna taxorna inom tekniska nämndens, byggnadsnämndens 
och miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområden ska 
tillämpas av samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och 
byggnämnden inom deras respektive ansvarsområden.  

4. Kommunfullmäktige noterar att samhällsbyggnadsnämnden och 
miljö- och byggnämnden träder in som part i de avtal som 
tecknats av tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

5. Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av nämnden för 
arbete och välfärds reglemente enligt nämnden för arbete och 
välfärds förslag i § 171/2022. 

6. Reglementena gäller från och med den 1 januari 2023 
 
Kommunchefen har i en skrivelse den 14 november 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 
• Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 
• Förslag till reglemente för servicenämnden 
• Förslag till reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
• Förslag till reglemente för Miljö- och byggnämnden 
• Beslut från nämnden för arbete och välfärd om överförande av ansvar 
för alkoholtillsyn till annan nämnd 
 
Yrkanden 
Julia Berg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Pernilla Wikelund (SD) med instämmande av Alexander Harréns (SD) och 
Conny Lindahl (SD): Kommunfullmäktige avslår förslaget till förmån för 
bifogat ändringsyrkade daterat 2022-11-29 
 
Beslutsordning 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) ställer yrkandena mot varandra 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag. 
Nej för att rösta på Pernilla Wikelunds yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 48 
röster mot 6 röster för Pernilla Wikelunds yrkande. 6 ledamöter avstod 
från att rösta och en ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga 2. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Nämnden för arbete och välfärd 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kanslichefen 
Författningssamlingen 
Kommunarkivet 
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Omröstningsbilaga 2 
 
§ 212 Förändringar i den politiska organisationen inför 
mandatperioden 2023-2026 
 

Omröstningsresultat 
Ja 48 
Nej 6 
Avstår  6 
Frånv. 1 
 

Omröstningstabell 
Namn Val Namn Val 
Alf Skogmalm (S), 1:e vice ordf. Ja Ulf Hedin (M) Avstår 
Bo Frank (M), 2:e vice ordf. Ja Suzanne Frank (M) Ja 
Malin Lauber (S) Ja Sigvard Jakopsson (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Ja Lena Wibroe (M) Ja 
Julia Berg (S) Ja Evelina Steinwall (M) Ja 
Michael Sjöö (S) Ja Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Otto Lindlöf (S) Ja Pia Philipsson (M) Ja 
Martina Forsberg (S) Ja Pernilla Wikelund (SD) Nej 
Per Jodenius (S) Ja Martin Landelius (SD) Nej 
Arijeta Reci (S) Ja Conny Lindahl (SD) Nej 
Hugo Hermansson (S) Ja Alexander Harréns (SD) Nej 
Lisa Larsson (S) Ja Sara Iranshahi (SD) Nej 
Gunnar Storbjörk (S) Ja Romeo Pettersson (SD) Nej 
Marie-Louise Gustafsson (S) Ja Michel Bergendorff (SD) Frånv. 
Tony Lundstedt (S) Ja Maria Garmer (V) Ja 
Sara Gille (S) Ja Kulla Persson Kraft (V) Ja 
Marko Kosonen (S) Ja Frida Sandstedt (V) Ja 
Ann-Kristin Lindquist (S) Ja Björn Kleinhenz (V) Ja 
Tajma Sisic (S) Ja Pia Rönn Johansson (V) Ja 
Kjell Olsson (S) Ja Andreas Olsson (C) Ja 
Karin Tjäder (S) Ja Tina Sturesson (C) Ja 
Yusuf Isik (S) Ja Thomas Magnusson (C) Ja 
Denice Brewer (M) Ja Anna Zelvin (KD) Avstår 
Roland Gustbée (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Avstår 
Pernilla Tornéus (M) Ja Patrik Åkesson (KD) Avstår 
Anton Olsson (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Avstår 
Sofia Stynsberg (M) Ja Christina Rosén (L) Avstår 
Iréne Bladh (M) Ja Pernilla Bodin (MP) Ja 
René Jaramillo (M) Avstår Magnus Wåhlin (MP) Ja 
Simon Borup Swalander (M) Ja Rose-Marie Holmqvist (S), 

ordförande 
Ja 

Glenn Nilsson (M) Ja   
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§ 213 Dnr 2022-00570  
 
Övertagande av vården av allmänna handlingar i 
samband med ny politisk organisation inför 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Samhällsbyggnadsnämnden får överta vården av de allmänna 
handlingar som behövs i verksamheten från tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
kommunstyrelsen.  

2. Miljö- och byggnämnden får överta vården av de allmänna 
handlingar som behövs i verksamheten från byggnadsnämnden, 
miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden och 
nämnden för arbete och välfärd.  

3. Servicenämnden får överta vården av de allmänna handlingar 
som behövs i verksamheten från kommunstyrelsen. 

4. De allmänna handlingar som ska bevaras och som inte behövs i 
de nya nämnderna ska överlämnas till arkivmyndigheten i samråd 
med kommunarkivet. 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige kommer vid sitt sammanträde den 13 december 
2022 besluta om en delvis ny nämndsorganisation för Växjö kommun. 
Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden kommer upphöra som nämnder vid årsskiftet 
2022/2023 och deras uppgifter kommer övertas av 
samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden. Samtidigt 
kommer samhällsbyggnadsnämnden överta en del uppgifter från 
kommunstyrelsen  
 
Nämnden för arbete och välfärd har i § 171/2022 beslutat följande: 
Nämnden för arbete och välfärd föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar om:  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för kommunens 
uppgifter enligt alkohollagen överförs från nämnden för arbete 
och välfärd till miljö- och hälsonämnden eller annan nämnd som 
kommunfullmäktige beslutar  

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge miljö- och hälsonämnden 
eller annan nämnd som kommunfullmäktige beslutar rätt att 
justera avgiften för nämndens uppgifter enligt alkohollag enligt 
förändringarna i konsumentprisindex.  
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3. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023  
 
Uppgiften föreslås föras över till bygg- och miljönämnden.  
  
En ny nämnd, servicenämnden, kommer också inrättas som tar över 
vissa ansvarsområden från kommunstyrelsen. 
 
För att de nya nämnderna ska kunna fullfölja sina uppdrag behöver de ta 
över information som utgör allmänna handlingar från de tidigare 
nämnderna. 
 
Enligt arkivlagen får myndigheter avhända sig allmänna handlingar 
genom överlämnande till arkivmyndighet (9 §), gallring (10 §) och enligt 
lag eller beslut av kommunfullmäktige (§ 15). För att en kommunal 
myndighet som inte är arkivmyndighet ska kunna överta vården av 
allmänna handlingar från en annan kommunal myndighet krävs därmed 
beslut av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 393/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Samhällsbyggnadsnämnden får överta vården av de allmänna 
handlingar som behövs i verksamheten från tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
kommunstyrelsen.  

2. Miljö- och byggnämnden får överta vården av de allmänna 
handlingar som behövs i verksamheten från byggnadsnämnden, 
miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden och 
nämnden för arbete och välfärd.  

3. Servicenämnden får överta vården av de allmänna handlingar 
som behövs i verksamheten från kommunstyrelsen. 

4. De allmänna handlingar som ska bevaras och som inte behövs i 
de nya nämnderna ska överlämnas till arkivmyndigheten i samråd 
med kommunarkivet. 

 
Kommunchefen har i en skrivelse den 15 november 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Nämnden för arbete och välfärd 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kanslichefen 
Kommunarkivet 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-12-13 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

24 (83) 

 

§ 214 Dnr 2022-00582  
 
Ramjusteringar i budget för Växjö kommun 2023 
med anledning av förändringar i den politiska 
organisationen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ramjustering mellan nämnder och 
styrelser i enlighet med nedanstående specifikation. Alla belopp är 
angivna i tkr. 
 
Steg Nämnd Summa
Steg 1 - Ny samhällsbyggnadsnämnd Byggnadsnämnden -15 859

Kommunstyrelsen 4 503
Miljö-och hälsoskyddsnämnden -13 499
Samhällsbyggnadsnämnden 190 364
Tekniska nämnden -165 509

SUMMERING Steg 1 - Ny samhällsbyggnadsnämnd 0

Steg 2 - Förändringar politisk organisation Gemensam finansiering -1 542
Kommunstyrelsen 1 581
Miljö- och byggnämnd 1 086
Samhällsbyggnadsnämnden -2 211
Servicenämnden 1 086

SUMMERING Steg 2 - Förändringar politisk organisation 0

Steg 3 - Ny Servicenämnd - verksamhet Kommunstyrelsen -316 719
Servicenämnden 316 719

SUMMERING Steg 3 - Ny Servicenämnd - verksamhet 0

Steg 4 - Teknisk justering Lokalförsörjningsgruppen Gemensam finansiering -4 000
Servicenämnden 4 000

SUMMERING Steg 4 - Teknisk justering Lokalförsörjningsgruppen 0  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige föreslås vid sitt sammanträde den 13 december 
2022 besluta om ny politisk organisation för mandatperioden 2023–
2026. Med anledning av beslutet behöver ramjusteringar göras i budget 
för Växjö kommun 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 394/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar om ramjustering mellan nämnder och 
styrelser i enlighet med nedanstående specifikation. Alla belopp är 
angivna i tkr. 
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Steg Nämnd Summa
Steg 1 - Ny samhällsbyggnadsnämnd Byggnadsnämnden -15 859

Kommunstyrelsen 4 503
Miljö-och hälsoskyddsnämnden -13 499
Samhällsbyggnadsnämnden 190 364
Tekniska nämnden -165 509

SUMMERING Steg 1 - Ny samhällsbyggnadsnämnd 0

Steg 2 - Förändringar politisk organisation Gemensam finansiering -1 542
Kommunstyrelsen 1 581
Miljö- och byggnämnd 1 086
Samhällsbyggnadsnämnden -2 211
Servicenämnden 1 086

SUMMERING Steg 2 - Förändringar politisk organisation 0

Steg 3 - Ny Servicenämnd - verksamhet Kommunstyrelsen -316 719
Servicenämnden 316 719

SUMMERING Steg 3 - Ny Servicenämnd - verksamhet 0

Steg 4 - Teknisk justering Lokalförsörjningsgruppen Gemensam finansiering -4 000
Servicenämnden 4 000

SUMMERING Steg 4 - Teknisk justering Lokalförsörjningsgruppen 0  
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-11-23 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 215 Dnr 2022-00578  
 
Revidering av arvodesbestämmelser m.m. för 
förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till 

Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda. 
 

2. Bestämmelserna ska gälla från och med 2023-01-01. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för det egna yrkandet och lämnar följande skriftliga reservation: 
 
SD Växjö har granskat föreslagen politisk organisation och reglementen 
samt de av S, V OCH MP+C föreslagna arvodesreglementen för Växjö 
kommuns förtroendevalda. Innehållet visar på oförsvarligt antal 
kommunalråd och två oppositionsråd som båda tilldelas ett av två 
oppositionsblock. Utöver detta skapas ännu ett nytt utskott som 
kommer att kosta mötesarvodestimmar. Sedan föregående valår finns 
redan hållbarhetsutskottet där tre årsarvoderade presidieposter 
skapades i avsikt att tillfredsställa förra valårets samverkansparter. Nu 
ökas antalet fast arvoderade presidieposter i vissa bolag vars 
presidieposters arvoden dessutom höjs. Man tilläggsarvoderar även 8 
stycken ledamöter i Kommunstyrelsen. Ledamöterna ges ”ansvar för 
särskild uppgift” och avlönas för det med 20% av ett 
riksdagsledamotsarvode motsvarande Växjös.  
 
Genom att endast skrapa på ytan av det som måste ifrågasättas kunde vi 
spara minst 5 miljoner årligen med det ändringsförslag vi har inlämnat. 
Sammanräknat under mandatperioden ger det hela 20 miljoner kronor 
mer som istället kan läggas på välfärden. Att stärka demokratin är också 
en av partiernas och därmed förtroendevaldas främsta uppgifter. 
Partierna får för att göra det partistöd. Sverigedemokraternas förslag 
skulle också stärka demokratin då samtliga partier ges plats i bolag och 
utskott där viktiga beredningar inför beslut av ärenden sker.  
Kommunens invånare och kommunanställda förväntas hålla tillbaka och 
tåla ett kärvare liv. Civilsamhälle som pensionärsorganisationer och 
andra ideella organisationer förväntas alla ställa upp och jobba gratis. 
Man ska hjälpa till med särskild uppgift som integration och annat stöd 
för att kommunen ska klara välfärdsleveransen. Samtidigt tillåter sig 
politiker i Växjö kommun att utöka egna och andra partikamraters 
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arvoden och extravaganser. Styrande i S, V och MP + C väljer ett fortsatt 
odemokratiskt informationsflöde i kristider då det tvärtom vore lämpligt 
att samtliga partier ges fullgod insyn i samtliga kommunens 
verksamheter. Det nya styret i Växjö visar intet av solidarisk ekonomisk 
återhållsamhet.  
 
Vi Sverigedemokrater reserverar oss starkt mot bristande arbete för 
demokratin och uppvisad politisk utsvävning som onödigt belastar 
skatten för invånarna i Växjö.  
 
Bakgrund 
Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda ska revideras inför den 
nya mandatperioden samt med anledning av ny politisk organisation. 
Förslaget till nya bestämmelser är framtaget av den nya politiska 
majoriteten i kommunfullmäktige. Samråd har skett med förvaltningen. 
 
Procentangivelserna för fasta arvoden i bestämmelserna baseras på 
beloppet för ”Uppdrag för fast tid” i bilagan om arvodesbelopp för 
förtroendevalda till detta ärende. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 395/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till 
Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda, med ändringen 
att fast arvodering i Linnaeus Science Park AB för presidiet 
ändras till 0 %. 2. 

2. Bestämmelserna ska gälla från och med 2023-01-01 
 
Kommunchefens skrivelse den 18 november 2022 där följande 
sammanfattning av förändringar föreslås: 

• Det införs att en begäran om arvode ska ha inkommit senast 6 
månader efter förrättningen för att arvode ska utgå. 

• Inget arvode utgår till rollen kommunalråd/oppositionsråd i sig. 
• Det införs fast arvode för 8 ledamöter i kommunstyrelsen med 

särskilt uppdrag. 
• Följande nämnder och bolag försvinner i den nya politiska 

organisationen och därmed även de fasta arvodena: Tekniska 
nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden, 
Växjöbostäder samt Videum. 

• Följande nämnder och bolag införs i den nya politiska 
organisationen och därmed tillkommer fasta arvoden: 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och byggnämnden, 
Servicenämnden samt Linnaeus Science Park AB.  
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• Presidiet i följande bolag utökas från två till tre förtroendevalda 
och därmed justeras det fasta arvodet inom presidiet: VÖFAB, 
Vidingehem och VEAB. 

• I kommunstyrelsen tillkommer kommunstyrelsens innovations 
och näringslivsutskott. Därmed införs anvisningar kring 
arvodering i utskottet. 

 
-Förslag till Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda. 
 
-Nu gällande arvodesbelopp för förtroendevalda från 2022-01-01 
(indexering sker årligen, till dags datum inte fastställt för 2023). 
 
Yrkanden 
Pernilla Wikelund (SD) med instämmande av Alexander Harréns (SD) och 
Sara Iranshahi (SD): Kommunfullmäktige avslår förslaget till förmån för 
bifogat ändringsyrkade daterat 2022-11-29 
 
Julia Berg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) 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 Pernilla Wikelunds yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 54 
röster mot 6 röster för Pernilla Wikelunds yrkande. En ledamot är 
frånvarande. Se omröstningsbilaga 3. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Gruppledare i kommunfullmäktige 
HR-chefen 
Kanslichefen 
Löneenheten 
Författningssamlingen 
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Omröstningsbilaga 3 
 
§ 215 Revidering av arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda 
 
Omröstningsresultat 
Ja 54 
Nej 6 
Avstår  0 
Frånv. 1 
 

Omröstningstabell 
Namn Val Namn Val 
Alf Skogmalm (S), 1:e vice ordf. Ja Ulf Hedin (M) Ja 
Bo Frank (M), 2:e vice ordf. Ja Suzanne Frank (M) Ja 
Malin Lauber (S) Ja Sigvard Jakopsson (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Ja Lena Wibroe (M) Ja 
Julia Berg (S) Ja Evelina Steinwall (M) Ja 
Michael Sjöö (S) Ja Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Otto Lindlöf (S) Ja Pia Philipsson (M) Ja 
Martina Forsberg (S) Ja Pernilla Wikelund (SD) Nej 
Per Jodenius (S) Ja Martin Landelius (SD) Nej 
Arijeta Reci (S) Ja Conny Lindahl (SD) Nej 
Hugo Hermansson (S) Ja Alexander Harréns (SD) Nej 
Lisa Larsson (S) Ja Sara Iranshahi (SD) Nej 
Gunnar Storbjörk (S) Ja Romeo Pettersson (SD) Nej 
Marie-Louise Gustafsson (S) Ja Michel Bergendorff (SD) Frånv. 
Tony Lundstedt (S) Ja Maria Garmer (V) Ja 
Sara Gille (S) Ja Kulla Persson Kraft (V) Ja 
Marko Kosonen (S) Ja Frida Sandstedt (V) Ja 
Ann-Kristin Lindquist (S) Ja Björn Kleinhenz (V) Ja 
Tajma Sisic (S) Ja Pia Rönn Johansson (V) Ja 
Kjell Olsson (S) Ja Andreas Olsson (C) Ja 
Karin Tjäder (S) Ja Tina Sturesson (C) Ja 
Yusuf Isik (S) Ja Thomas Magnusson (C) Ja 
Denice Brewer (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Roland Gustbée (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Patrik Åkesson (KD) Ja 
Anton Olsson (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Christina Rosén (L) Ja 
Iréne Bladh (M) Ja Pernilla Bodin (MP) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus Wåhlin (MP) Ja 
Simon Borup Swalander (M) Ja Rose-Marie Holmqvist (S), 

ordförande 
Ja 

Glenn Nilsson (M) Ja   
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§ 216 Dnr 2022-00574  
 
Revidering av Regler för politiska sekreterare 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till regler för politiska 

sekreterare i Växjö kommun enligt upprättat förslag. 
 

2. Reglerna gäller från och med den 1 januari 2023.   
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen, 4 kap 33-34 §§, får kommuner och landsting 
anställa politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det 
politiska arbetet.  
 
Syftet med rollen är främst att avlasta de förtroendevalda i en del av 
deras politiska arbete. 
 
Politiska sekreterare infördes i Växjö kommun inför mandatperioden 
2019-2022. 
 
I samband med ny mandatperiod har en revidering av regler för politiska 
sekreterare initierats.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 396/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till regler för politiska 
sekreterare i Växjö kommun enligt upprättat förslag. 

2. Reglerna gäller från och med den 1 januari 2023.   
 
Kommunchefen har i en skrivelse den 17 november 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det nya 
förslaget innebär en utökad resursmängd för politiska sekreterare.  
 
Nu gällande regler innebär en kostnad som motsvarar kostnaden för en 
heltidsarvoderad förtroendevald. Den nu föreslagna modellen innebär 
en kostnad motsvarande 2,31 heltidsarvoderade förtroendevalda. 
 
Förslaget innebär att samtliga partier i kommunfullmäktige får utökade 
möjligheter att använda politiska sekreterare för att stödja de 
förtroendevalda i deras arbete. 
 
Utöver denna förändring har endast redaktionella ändringar gjorts i 
förslaget.  
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Gruppledare i kommunfullmäktige 
HR-chefen 
Kanslichefen 
Löneenheten 
Författningssamlingen 
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§ 217 Dnr 2022-00553  
 
Utbetalning av partistöd 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2023 till samtliga 
partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för 
partistöd. 
 
Bakgrund 
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft 2014. 
Reglerna innebär bland annat att fullmäktige måste fatta årliga beslut 
om utbetalning av partistödet.   
 
Kommunfullmäktige har i § 269/2015 beslutat om regler för partistöd i 
Växjö kommun. Av riktlinjerna framgår att fullmäktige fattar beslut om 
utbetalning av partistöd i januari månad varje år. Partistödet betalas 
sedan ut i förskott uppdelat på två utbetalningar, i januari respektive 
augusti månad. 
 
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för 
nästkommande år. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 397/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2023 till samtliga 
partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för 
partistöd. 
 
Kommunchefen har i en skrivelse den november 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att partierna 
har under vår och sommar 2022 inkommit med redovisningar och 
granskningsintyg för verksamhetsåret 2021. Samtliga redovisningar har 
godkänts av kommunfullmäktige i § 160/2022. 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Kanslichefen 
 
För kännedom 
Gruppledarna i kommunfullmäktige   
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§ 218 Dnr 2022-00561  
 
Driftsbidrag till Växjö Småland Airport AB 2023 och 
2024 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala driftbidrag för 2023 (4,2 
miljoner kronor) och 2024 (4,2 miljoner kronor), sammanlagt 8,4 
miljoner kronor, i förskott under 2022. 
 
Driftbidragen ska belasta gemensam finansiering år 2022.  
 
Bakgrund 
Ärendet har initierats av kommunledningen.    
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 398/2022 beslutet följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala driftbidrag för 2023 (4,2 
miljoner kronor) och 2024 (4,2 miljoner kronor), sammanlagt 8,4 
miljoner kronor, i förskott under 2022. 
 
Driftbidragen ska belasta gemensam finansiering år 2022.  
 
- Kommunchefens skrivelse daterad 2022-11-11 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
 
För kännedom 
Växjö Småland Airport AB 
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§ 219 Dnr 2014-00627  
 
Revidering av Växjö kommuns alkohol- och 
drogpolicy (ANDTS-plan för Växjö kommun) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ANDTS-plan för Växjö kommun. 
 
Bakgrund 
Alkohol- och drogpolicy för Växjö kommun antagen av 
kommunfullmäktige 2005-01-20 ska enligt internbudget 2014 revideras. 
Planen grundar sig i den nationella ANDTS-strategin och Regional 
handlingsplan ANDTS och brottsförebyggande arbete. Policy för att 
förebygga och hantera alkohol-, drog-och spelmissbruk - för Växjö 
kommuns förvaltningar, bolag samt Värends räddningstjänst antogs 
2021, vilken avser arbetsgivarperspektivet. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ANDTS-plan med redaktionella ändringar efter 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen har i § 400/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ANDTS-plan för Växjö kommun. 
 
Kommunchefens skrivelse daterad 2022-09-12 där följande 
sammanfattning framgår: Alkohol- och drogpolicy för Växjö kommun 
antagen av kommunfullmäktige 2005-01-20 ska enligt internbudget 2014 
revideras. Planen grundar sig i den nationella ANDTS-strategin och 
Regional handlingsplan ANDTS och brottsförebyggande arbete. Policy 
för att förebygga och hantera alkohol-, drog-och spelmissbruk - för 
Växjö kommuns förvaltningar, bolag samt Värends räddningstjänst 
antogs 2021, vilken avser arbetsgivarperspektivet. 
 
I utredningen har hänsyn tagits till följande dokument:  
Folkhälsomyndigheten (2022): Risk- och skyddsfaktorer för alkohol, 
narkotika, tobak och spel om pengar hos barn och unga. 
  
Länsstyrelsen Kronoberg (2022): Regional handlingsplan ANDTS och 
brottsförebyggande arbete 2022–2026. 
 
Regeringens skrivelse 2021/22:213: En samlad strategi för alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–
2025.  
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SOU 2021:93 Delbetänkande av samsjuklighetsutredningen: Från delar 
till helhet. En reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet.  
 
-Rapport ANDTS-plan för Växjö kommun (Alkohol, narkotika, dopning, 
tobak och spel) 2022-2027 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Nämnder och styrelser 
Utvecklings- och hållbarhetschefen 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 
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§ 220 Dnr 2022-00558  
 

Vård- och omsorgsavgifter 2023  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för 

vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun, enligt till ärendet 
bilagda förslag daterade den 7 december 2022. Avgifterna börjar 
gälla 1 januari 2023.   

 
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera 

belopp i tillämpningsanvisningarna som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. 

 
3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en 

hemtjänsttimme till 418 kronor.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom 
äldre- och handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 
2002. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i 
uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att 
tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och 
välfärd avseende den verksamhet som överflyttades från 
omsorgsförvaltningen 1 januari 2017. (KF §340,2016-12-20). 
 
Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter 
revideras årligen. Alla ändringar som föreslås börjar gälla från och med 1 
januari 2023 framgår av bilaga 2. En del belopp kan inte preciseras 
eftersom kostnader som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift 
om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och 
zonindelning samt Konsumentverkets beräkningar av skäliga 
levnadskostnader. Beloppen meddelas under december och då kommer 
2022 års belopp att ersättas med de som kommer att gälla 2023. Dessa 
delar är markerade med kursiv text i tillämpningsanvisningarna samt 
framgår i bilaga 3. 
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Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningen har den 7 december inkommit med reviderade 
bilagor 1-3. 
 
Kommunstyrelsen har i § 401/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för 
vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun, enligt till ärendet 
bilagda förslag. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2023.   

 
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera 

belopp i tillämpningsanvisningarna som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. 

 
3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en 

hemtjänsttimme till 418 kronor.  
 
-Beslut omsorgsnämnden § 70/2022 
-Förvaltningschefens skrivelse daterad den 4 oktober 2022 
 
-Nämnden för arbetet och välfärds beslut § 190/2022 
 
-Bilaga 1, Förslag till tillämpningsanvisningar för vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2023-01-01 
 
-Bilaga 2, Ändringar i tillämpningsanvisningar för vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2023-01-01 
 
-Bilaga 3, Ändringar som Kommunfullmäktige uppdrar åt 
omsorgsnämnden att justera i tillämpningsanvisningarna. 
 
Yrkanden 
Ulf Hedin (M):  

1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för 
vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun, enligt till ärendet 
bilagda förslag daterade den 7 december 2022. Avgifterna börjar 
gälla 1 januari 2023.   

 
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera 

belopp i tillämpningsanvisningarna som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. 
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3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en 

hemtjänsttimme till 418 kronor.  
 
Beslutsordning 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Ulf Hedins yrkande. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Omsorgsnämnden 
 
För kännedom 
Nämnden för arbete och välfärd 
Ekonomi- och finanschefen 
Förtroendemannaregistret 
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§ 221 Dnr 2022-00579  
 
Beslut om att avgiftsbefria familjeorienterat 
boendestöd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om avgiftsbefrielse för familjeorienterat 
boendestöd i samband med att vård- och omsorgsavgifterna i Växjö 
kommun börja gälla från den 1 januari 2023. 
 
Bakgrund 
Växjö kommun tar ut en avgift för omsorg, service och vård, efter beslut 
av kommunfullmäktige. 
 
Familjeorienterat boendestöd, som är en boendestödsinsats som har ett 
tydligt fokus på stöd i föräldraskapet, finns i olika nivåer. Nivå 2 är för 
den enskilde avgiftsfri insats, medan det för nivå 1 utgår en avgift för den 
enskilde. Enhetschefer inom socialpsykiatrin har till förvaltningen 
arbete och välfärds ledningsgrupp lyft en problematik kopplat till 
avgifterna för familjeorienterat boendestöd nivå 1, varpå hanteringen av 
avgifterna har setts över. 
 
Förändringar av vård- och omsorgsavgifter beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 403/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar om avgiftsbefrielse för familjeorienterat 
boendestöd i samband med att vård- och omsorgsavgifterna i Växjö 
kommun börja gälla från den 1 januari 2023. 
 
-Nämnden för arbete och välfärds beslut i § 191/2022  
 
Yrkanden 
Iréne Bladh (M) med instämmande av Thomas Thornell (S) och Maria 
Garmer (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Nämnden för arbete och välfärd 
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§ 222 Dnr 2022-00549  
 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 2022 enligt förslag från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden: 

1. Kommunfullmäktige indexuppräknar taxan för prövning och 
kontroll inom livsmedelsområdet samt material i kontakt med 
livsmedel enligt KPI. Den nuvarande timtaxan justeras i och med 
indexuppräkningen från 987 kronor till 1131 kronor för planerad 
kontroll och från 841 kronor till 1018 kronor för uppföljande 
kontroll. 
 

2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023. 
 

4. Kommunfullmäktige fastställer efterhandsdebitering av planerad 
kontroll från 1 januari 2023. Detta innebär att avgiftssystemet för 
planerad kontroll ändras från årliga, förskottsbetalade avgifter till 
avgifter som faktureras efter kontrollen och beloppet som 
faktureras reflekterar den tid som kontrollen tog. 

 
5. Kommunfullmäktige fastställer ett byte av system för 

indexuppräkning av taxan för livsmedelskontrollen. Från KPI till 
PKV. 

 
6. Kommunfullmäktige noterar miljö- och hälsoskyddsnämnden 

synpunkter i ärendet: 
 

I och med att nämnden föreslår efterhandsdebitering för år 2023 
finns det i nuläget en tillsynsskuld på 500 kontrolltimmar för 
livsmedelskontrollen. Detta innebär att förvaltningen påbörjar 
arbetet med tillsyn och efterhandsdebitering i ett minusläge. 
 
På grund av Corona-pandemin kunde inte tillsyn genomföras 
som det var tänkt, men eftersom årliga avgifter togs ut så 
betalade företagarna ändå. Vid ny taxa för 2023 kommer 
kommunen inte kunna ta betalt för 500 kontrolltimmar eftersom 
näringsidkare redan har betalt för tillsynen. Om inte detta tas 
hänsyn till i budgetarbetet riskerar livsmedelskontrollen gå back 
med cirka 500 000 kronor för år 2023. 
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Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet. 
Livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna ska få säkra livsmedel, 
att de inte ska bli lurade om vad maten innehåller samt att 
informationen om maten ska vara korrekt och enkel att förstå. Den 
nuvarande taxan beslutades av kommunfullmäktige den 17 december 
2019, § 332 och började gälla den 1 januari 2020. Taxan från 2019 är 
enbart en indexuppräkning som baseras på den senaste beräkningen 
som gjordes 2013. Sedan 2013 har det även skett flera förändringar inom 
livsmedelskontrollen, såsom ändringar i lagstiftningen och mer fokus på 
arbete som förebygger livsmedelsfusk. 
 
År 2017 beslutades en ny kontrollförordning (EU) 2017/625. I den nya 
kontrollförordningen infördes nya begrepp, bland annat annan offentlig 
verksamhet. Begreppet annan offentlig verksamhet avser enligt 
kontrollförordningens artikel 2.2 annan verksamhet än offentlig kontroll 
som utförs av de behöriga myndigheterna och övriga organ med 
kontrolluppdrag. 
 
Exempel på annan offentlig verksamhet är att skriva beslut om 
sanktioner samt hantering av register över aktörer och 
myndighetsrapportering. Kommunernas rätt att ta ut avgifter för 
livsmedelskontrollen styrs av regler på både europeisk och nationell 
nivå. Kontrollförordningen (EU) 2017/625 styr i stor detalj hur den 
offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan ska genomföras, och till viss 
del också hur och när avgifter får tas ut. Med stöd av bemyndigandet i 
28 § livsmedelslagen har regeringen utfärdat en helt ny förordning om 
avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF).  
 
LAF föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet ska täckas av avgifter, det vill 
säga vara självfinansierad. Avgift enligt taxa betalas av den aktör vars 
verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Det framgår 
också att om en kontrollmyndighet är en kommun ska avgifter fastställas 
av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa 
som kommunfullmäktige bestämmer. Taxan ska beräknas enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Ny timtaxa 
Timavgiften för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet föreslås höjas 
från 987 kronor till 1131 kronor. Timavgiften för extra offentlig kontroll 
föreslås höjas från 841 kronor till 1018 kronor (90 % av timavgiften för 
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offentlig kontroll). Den nya timavgiften har beräknats med stöd av KPI 
som grund för indexuppräkningen. Indexuppräkningen för år 2023 
något högre än tidigare år då ingen indexuppräkning gjorts för åren 
2019-2021. 
 
Efterhandsdebitering 
Den 1 april 2021 trädde en ny livsmedelsavgiftsförordning (förordning 
(2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter) (LAF) i kraft. Samtidigt upphävdes den tidigare 
gällande livsmedelsavgiftsförordningen (2006:1166) (ÄLAF). Genom den 
nya livsmedelsavgiftsförordningen avskaffades det tidigare 
avgiftssystemet med årliga förskottsbetalade avgifter till förmån för ett 
system med obligatorisk efterhandsdebitering. Årliga förskottsbetalade 
avgifter får dock genom övergångsbestämmelser till LAF fortsätta att 
tillämpas av kontrollmyndigheten fram till utgången av 2023. 
 
Material som kommer i kontakt med livsmedel 
Material som har direktkontakt med livsmedel, FCM (Food Contact 
Materials), får inte påverka livsmedlet negativt genom att exempelvis 
avge giftiga ämnen. Den så kallade Glas-Gaffel-symbolen visar på att 
materialet är lämpligt för kontakt med livsmedel. Symbolen ses ofta på 
kartonger för avhämtning av mat, engångshandskar, matlådor med 
mera. Det avser även glas, tallrikar, bestick, dricksflaskor och 
köksredskap. 
 
Riksdagen har beslutat att livsmedelslagens tillämpningsområde ska 
utvidgas till att omfatta material och produkter avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel. Samtidigt infördes ett generellt förbud mot att 
släppa ut material eller produkter som inte uppfyller kraven på 
marknaden. Ändringarna i livsmedelslagen trädde i kraft 1 juli 2021.  
 
Kommunerna ska kontrollera företag som tillverkar, förädlar eller 
distribuerar den här typen av kontaktmaterial. Det innebär ett helt nytt 
kontrollområde med nya kontrollobjekt. Livsmedelsverket framhåller 
kommuner att starta den planerade kontrollen av FCM först 2024. Innan 
avgift kan tas ut för kontroll inom området behöver 
kontrollmyndigheterna beräkna en ny taxa, där området omfattas i 
beräkningen. SKR:s beräkningsmall innefattar kontrollen av FCM och 
därmed även beräkningen av ny föreslagen taxa. 
 
Efterhandsdebitering 
Grunden till att införa efterhandsdebitering är den kritik som från flera 
håll riktats mot systemet med en årlig kontrollavgift som betalas i 
förskott. Bland annat kan den årliga avgiften skapa vissa pedagogiska 
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problem gentemot verksamhetsutövare eftersom kontrollen i vissa fall 
utförs under senare delen av året, nästkommande år eller ett par år 
senare. På samma sätt kan det också uppstå problem om den beräknade 
tiden inte stämmer överens med den tid som kontrollmyndigheten 
faktiskt använder, eller om kontrollen helt uteblir. Ett system med 
obligatorisk efterhandsdebitering av avgiften innebär att 
verksamhetsutövarna endast behöver betala en kontrollavgift om en 
kontroll har utförts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar den bilden 
och ser i sak positivt på att efterhandsdebitering införs. Eftersom det 
finns övergångsbestämmelser som gör det möjligt att införa 
efterhandsdebitering fram till utgången av 2023 kan det praktiska 
genomförandet läggas upp på olika sätt, med olika för- och nackdelar. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag är att efterhandsdebitering 
införs med början 1 januari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 402/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar om taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 2022 enligt förslag från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden: 

1. Kommunfullmäktige indexuppräknar taxan för prövning och 
kontroll inom livsmedelsområdet samt material i kontakt med 
livsmedel enligt KPI. Den nuvarande timtaxan justeras i och med 
indexuppräkningen från 987 kronor till 1131 kronor för planerad 
kontroll och från 841 kronor till 1018 kronor för uppföljande 
kontroll. 

2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023. 
3. Kommunfullmäktige fastställer efterhandsdebitering av planerad 

kontroll från 1 januari 2023. Detta innebär att avgiftssystemet för 
planerad kontroll ändras från årliga, förskottsbetalade avgifter till 
avgifter som faktureras efter kontrollen och beloppet som 
faktureras reflekterar den tid som kontrollen tog. 

4. Kommunfullmäktige fastställer ett byte av system för 
indexuppräkning av taxan för livsmedelskontrollen. Från KPI till 
PKV. 

5. Kommunfullmäktige noterar miljö- och hälsoskyddsnämnden 
synpunkter i ärendet: 

 
I och med att nämnden föreslår efterhandsdebitering för år 2023 
finns det i nuläget en tillsynsskuld på 500 kontrolltimmar för 
livsmedelskontrollen. Detta innebär att förvaltningen påbörjar 
arbetet med tillsyn och efterhandsdebitering i ett minusläge. 
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På grund av Corona-pandemin kunde inte tillsyn genomföras 
som det var tänkt, men eftersom årliga avgifter togs ut så 
betalade företagarna ändå. Vid ny taxa för 2023 kommer 
kommunen inte kunna ta betalt för 500 kontrolltimmar eftersom 
näringsidkare redan har betalt för tillsynen. Om inte detta tas 
hänsyn till i budgetarbetet riskerar livsmedelskontrollen gå back 
med cirka 500 000 kronor för år 2023. 

 
-Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut § 117/2022 
-Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden § 66/2022 
-Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförandes skrivelse 2022-10-18 
-Beräkning av timavgift för livsmedelstaxa 
-Taxa underlag 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 
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§ 223 Dnr 2022-00540  
 
Ändrad renhållningstaxa 2023 på grund av 
kostnadsökningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar enligt till ärendet bilagt förslag till 
renhållningstaxa för 2023 
 
Bakgrund 
SSAM har i § 63/2022 anhållit hos respektive kommun att fastställa 
förslag till renhållningstaxa för 2023. 
 
Vid SSAM:s styrelsemöte i september redogjorde bolaget för preliminärt 
mycket stora kostnadsökningar som inte kunnat förutspås i samband 
med att renhållningstaxan för 2023 beslutades. Det beslutades då att 
frågan om budget 2023 skulle tas upp vid extra styrelsemöte under 
oktober månad. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 404/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
antar enligt till ärendet bilagt förslag till renhållningstaxa för 2023. 
 
VD i Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) har lämnat förslag till 
beslut i § 63/2022, där bland annat följande framgår: 
För taxekollektiven i Lessebo, Älmhult och Markaryd föreslås att vi 
budgeterar med underskott och utnyttjar de överskott som 
ackumulerats från tidigare år. 
 
För Tingsryd, där vi saknar ackumulerade överskott och ytterligare 
underskott bör undvikas, föreslås en ytterligare taxehöjning inför 2023. 
 
För Växjö föreslås att del av de ackumulerade överskotten används samt 
en mindre höjning av taxan. 
 
Förslaget innebär att inte hela de ackumulerade överskotten används, 
utan en andel sparas som buffert för oförutsedda händelser. Detta kan 
vara särskilt klokt m t p det osäkra läget m a p energipriser, 
konjunkturläget, inflationen mm. I förslaget tar vi höjd för att 
kvarvarande överskott ska kunna täcka underskott som eventuellt kan 
uppstå till följd av extraordinära kostnader för löneökningar, högre 
utveckling på index för insamlingsavtalet med PreZero samt en allmän 
kostnadsökning motsvarande 3% av omsättningen. 
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-Taxetryck Växjö kommun 221 014 inkl. förbränningsskatt 
-Taxetryck Tingsryds kommun 221 014 inkl. förbränningsskatt 
-Växjö kommun bilaga A-D 221014 inkl. förbränningsskatt 
-Tingsryds kommun bilaga A-D 221014 inkl. förbränningsskatt 
 
 
 
Beslutet skickas till 
SSAM 
 
För kännedom 
Ekonomi- och finanschefen 
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§ 224 Dnr 2022-00577  
 
Arrangörskap av VM i bandy för damer och herrar 
2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Växjö kommun är vid förfrågan beredd att ta på sig 
arrangörskapet för VM i bandy för damer och herrar. 
Evenemanget genomförs i så fall under månadsskiftet mars och 
april 2023. Matcherna kommer att spelas i Åby. 

 
2. Ansvariga för planering och genomförande är Kultur- och 

fritidsförvaltningen. Detta kommer ske i nära samarbete med 
Bandyförbundet, lokala föreningar, Växjö & Co och Växjö 
Citysamverkan samt övriga verksamheter i Växjö 
kommunkoncern. 

 
3. Kostnaden för evenemanget, 2 – 2.6 Mkr, tas från gemensam 

finansiering och vid eventuellt behov av eget kapital. Kostnaden 
avser i huvudsak logi, mat och logistik vilket gynnar den lokala 
besöksnäringen. 

 
Bakgrund 
Sverige är en av kandidaterna att stå som värd för VM i Bandy för damer 
och herrar 2023. 
 
Växjö Kommun har fått frågan om att stå som arrangör från Svenska 
Bandyförbundet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 405/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar följande: 

1. Växjö kommun är vid förfrågan beredd att ta på sig 
arrangörskapet för VM i bandy för damer och herrar. 
Evenemanget genomförs i så fall under månadsskiftet mars och 
april 2023. Matcherna kommer att spelas i Åby. 

 
2. Ansvariga för planering och genomförande är Kultur- och 

fritidsförvaltningen. Detta kommer ske i nära samarbete med 
Bandyförbundet, lokala föreningar, Växjö & Co och Växjö 
Citysamverkan samt övriga verksamheter i Växjö 
kommunkoncern. 
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3. Kostnaden för evenemanget, 2 – 2.6 Mkr, tas från gemensam 

finansiering och vid eventuellt behov av eget kapital. Kostnaden 
avser i huvudsak logi, mat och logistik vilket gynnar den lokala 
besöksnäringen. 

 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-11-18 
 
Yrkanden 
Otto Lindlöf (S) med instämmande av Jon Malmqvist (KD), Frida 
Sandstedt (V), Andreas Olsson (C), Alexander Harréns (SD), Lena Wibroe 
(M), Pernilla Bodin (MP), Pernilla Tornéus (M), Glenn Nilsson (M) och 
Gunnar Nordmark (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomi- och finanschefen 
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§ 225 Dnr 2022-00556  
 
Inrättande av Växjö kommuns innovationspris 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att instifta ett nytt pris inriktat mot 

innovationsutveckling inom smart resurshushållning. 
 

2. Kommunfullmäktige noterar att det nya priset ersätter Växjö 
kommuns uppfinnarpris, antaget av fullmäktige 1995-03-02. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ”Riktlinjer för 

utdelandet av årligt pris som Växjö kommuns uppfinnare.” 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i § 19/1995 beslutat att instifta ett årligt pris, 
Växjö kommuns uppfinnarpris. I beslutet antogs även styrdokumentet 
”Riktlinjer för utdelande av årligt pris som Växjö kommuns uppfinnare.” 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår nu att kommunen inrättar ett 
innovationspris. I samband därmed föreslås att kommunens 
uppfinnarpris upphävs. 
 
Växjö kommuns innovationspris är instiftat för att inspirera till 
nytänkande insatser som bidrar till innovation och utveckling. Priset 
delas ut till den person, förening, företag eller organisation som jobbar 
aktivt med utveckling, forskning och innovation som bidrar till 
förbättringar inom smart resurshushållning. Pristagare ska förutom god 
kreativitet och innovationskraft även vara en god entreprenör som 
vidgar sin kunskapshorisont och är en bra förebild inom sitt område. 
Utmärkelsen tilldelas för framstående överföring av kunskap till företag, 
eller annan extern organisation, som resulterat i en innovation och 
därmed bidragit till att utveckla näringslivet, eller det omgivande 
samhället, inom Växjö kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 406/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att instifta ett nytt pris inriktat mot 
innovationsutveckling inom smart resurshushållning. 

 
2. Kommunfullmäktige noterar att det nya priset ersätter Växjö 

kommuns uppfinnarpris, antaget av fullmäktige 1995-03-02. 
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3. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ”Riktlinjer för 
utdelandet av årligt pris som Växjö kommuns uppfinnare.” 

 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-11-09 
 
-Riktlinjer för utdelandet av årligt pris som Växjö kommuns uppfinnare 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Näringslivschefen 
Författningssamlingen 
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§ 226 Dnr 2022-00595  
 
Extra ägartillskott till Huseby AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om ett extra ägartillskott till 

Huseby Bruk AB om totalt 2 100 000 kr för insatser som Huseby 
Bruk AB planerar att genomföra 2023 och 2024.  

 
2. Aktieägartillskottet ges under förutsättning att även den andre 

ägaren Alvesta kommun fattar beslut om detsamma enligt sin 
ägarandel.  

 
3. Kostnaderna ska belasta gemensam finansiering år 2022.  

 
Bakgrund 
Inför 2022 beslöt ägarna att ge Huseby förutsättningar för att utveckla 
sin verksamhet i linje med den då reviderade utvecklingsplanen. Nu har 
styrelsen för Huseby Bruk AB återkommit med en detaljerad beskrivning 
av hur detta ska ske(bilaga). 
 
I enlighet med den detaljerade planen för utveckling av verksamheten 
ger ägarna bolaget ett extra ägarbidrag för att genomföra de planerade 
insatserna. Parallellt arbetar styrelsen för att få in så mycket extern 
finansiering som möjligt. Bedömningen är att det först behövs en insats 
från ägarna för att visa på bolagets egna möjligheter och förmåga till 
förändringarna. Därefter bedömer styrelsen att det blir enklare att få 
den externa finansiering som också ska bidra till utvecklingsarbetet. 
 
Totalt bedömer styrelsen att utvecklingsprojektet kommer att kosta 
sammanlagt 10 000 000 kr. Ägarna är överens om att skjuta till 7 000 
000 kr under två år och att resterande ska finansierat med externa 
medel. Enligt ägarfördelningen skjuter Alvesta kommun till 70% av 7 000 
000 kr, dvs 4 900 000 kr under 2023 0ch 2024 och Växjö kommun 
skjuter till 30% av 7 000 000, dvs 2 100 000 kr under motsvarande tid. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 408/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar om ett extra ägartillskott till 
Huseby Bruk AB om totalt 2 100 000 kr för insatser som Huseby 
Bruk AB planerar att genomföra 2023 och 2024.  
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2. Aktieägartillskottet ges under förutsättning att även den andre 
ägaren Alvesta kommun fattar beslut om detsamma enligt sin 
ägarandel.  

 
3. Kostnaderna ska belasta gemensam finansiering år 2022.  

 
Kommunchefen har i en skrivelse den 28 november 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 
-Utvecklingsplan för Huseby Bruk AB 
-Presentationsmaterial från ägarsamråd 
 
Yrkanden 
René Jaramillo (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
Huseby Bruk AB 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
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§ 227 Dnr 2022-00487  
 
Revidering av Riktlinjer för hedersbelöning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Riktlinjer för 

hedersbelöning. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att framtida revideringar beslutas 
av kommunstyrelsens organisations- och personalutskott. 

 
Bakgrund 
Växjö kommunkoncern hedrar enligt tradition sina medarbetare med en 
hedersbelöning efter lång och trogen anställning och sina 
förtroendevalda efter lång och trogen förtroendegärning. Dessutom 
delas årligen också ut hedersbelöning av särskilda skäl till någon som på 
ett påtagligt sätt gjort insatser till nytta för Växjö kommun eller gjort 
Växjö känt utanför kommunens gränser. 
 
I Växjö kommuns riktlinjer för Representation och gåvor för anställda i 
Växjö kommun, beslutade av kommunchef 2012-06-28, finns bland annat 
bestämmelser om minnesgåvor till medarbetare. Där anges att 
medarbetare uppvaktas med minnesgåva efter 25 års anställning. 
 
I Bestämmelser för dels Växjö kommuns hedersbelöning dels Växjö 
kommuns belöning för lång och trogen anställning eller 
förtroendegärning, beslutade av kommunfullmäktige 1994-08-25 § 157 
och reviderade av kommunstyrelsen 2008-06-09, regleras det som rör 
hedersbelöning för både anställda, förtroendevalda och av särskilda skäl.   
 
Syftet med riktlinjerna är att närmare ange på vilka grunder 
hedersbelöning utdelas och rutinerna för utdelning. Riktlinjerna 
omfattar Växjö kommunkoncern, det vill säga Växjö kommun, helägda 
bolag och Värends Räddningstjänst. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 383/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Riktlinjer för 
hedersbelöning. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att framtida revideringar beslutas 

av kommunstyrelsens organisations- och personalutskott. 
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Kommunchefen har i en skrivelse, den 17 november 2022 redogjort för 
ärendet. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att de reviderade 
riktlinjerna anger på ett mer omfattande sätt på vilka grunder 
hedersbelöning delas ut samt rutinerna för desamma. Från årsskiftet 
2022-23 omfattas även helägda bolag och Värends Räddningstjänst av 
dessa riktlinjer.  
 
Det framgår av bedömningen att koncernledningen fattade den 29 
augusti 2022 beslut om att även de helägda bolagen och Värends 
Räddningstjänst skulle ges möjlighet att bli en del av den rutin för 
hedersbelöning som sedan tidigare endast omfattat förvaltningarna. 
Detta för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att alla medarbetare 
i Växjö kommunkoncern uppvaktas likvärdigt efter 25 års anställning. 
Koncerntänk, tillsammans med behov av att förtydliga på vilka grunder 
hedersbelöning utdelas och rutiner för desamma, gör att nuvarande 
riktlinjer behöver revideras. 
 
-Förslag till Riktlinjer för hedersbelöning 
-Riktlinjer för Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun 
-Bestämmelser för dels Växjö kommuns hedersbelöning dels 
  Växjö kommuns belöning för lång och trogen anställning eller 
  förtroendegärning 
-Koncernledningens beslut den 29 augusti 2022 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Nämnder och styrelser 
HR-chefen 
Kanslichefen 
Författningssamlingen 
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§ 228 Dnr 2022-00608  
 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Peter Backlund (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län för ny sammanräkning.   
 
Bakgrund 
Peter Backlund (SD) har i en skrivelse, inkommen den 4 november 2022, 
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
För kännedom 
Peter Backlund 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 229 Dnr 2022-00611  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige - Sigvard Jakobsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen vilket innebär att Sigvard 

Jakopsson (M) lämnar uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige 2022-12-31. 

 
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län för ny sammanräkning.   
 
Bakgrund 
Sigvard Jakopsson (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige från 2022-12-31.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
För kännedom 
Sigvard Jakopsson 
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§ 230 Dnr 2022-00527  
 
Fyllnadsval i krisledningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Sofia Stynsberg (M) till ledamot och 

Ulf Hedin (M) till ersättare i krisledningsnämnden till och med 
2022-12-31. 

 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i § 206/2022 beviljat Anna Tenjes (M) avsägelse 
från bland annat uppdraget som ordförande i Krisledningsnämnden. 
Pernilla Tornéus (M) (dåvarande ledamot) valdes till ny ordförande. 
Därmed behöver fyllnadsval göras av ledamotsplatsen.     
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 45/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige utser Sofia Stynsberg (M) till ledamot och Ulf Hedin 
(M) till ersättare i krisledningsnämnden till och med 2022-12-31. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Sofia Stynsberg 
Ulf Hedin 
Säkerhetschefen 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 231 Dnr 2022-00551  
 
Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Växjö 
tingsrätt - Karl Erik Rosén (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Monica Lindfors (M) till ny 

nämndeman i Växjö tingsrätt från och med 2023-01-01 till och 
med 2023-12-31. 

 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i § 205/2022 beviljat Karl-Erik Roséns (M) 
avsägelse från uppdraget som nämndeman i Växjö tingsrätt från och 
med 2022-12-31. Ingen ny nämndeman utsågs. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 46/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige utser Monica Lindfors (M) till ny nämndeman i 
Växjö tingsrätt från och med 2023-01-01 till och med 2023-12-31. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Växjö Tingsrätt 
 
För kännedom 
Monica Lindfors 
Säkerhetschefen 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 232 Dnr 350641  
 
Entledigande från uppdrag som ordförande i 
styrelsen för Södra Småland Avfall & Miljö AB 
(SSAM) och Växjö Småland Airport AB - Anna Tenje 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Anna Tenje (M) från uppdragen 

som ordförande i styrelsen för Södra Småland Avfall & Miljö AB 
(SSAM) och vice ordförande i Växjö Småland Airport AB.  

 
2. Kommunfullmäktige utser Pernilla Tornéus (M) till ordförande i 

Södra Småland Avfall & Miljö AB (SSAM) till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023.  

 
3. Kommunfullmäktige utser Pernilla Tornéus (M) till vice 

ordförande i Växjö Småland Airport AB till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023. 

 
4. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Anna Tenje (M) har utsetts till statsråd i Sveriges regering efter valet 
2022. Därmed behöver en ny ordförande väljas till styrelsen för Södra 
Småland Avfall & Miljö AB (SSAM) och Växjö Småland Airport AB.     
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 47/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige entledigar Anna Tenje (M) från uppdragen 
som ordförande i styrelsen för Södra Småland Avfall & Miljö AB 
(SSAM) och vice ordförande i Växjö Småland Airport AB.  

2. Kommunfullmäktige utser Pernilla Tornéus (M) till ordförande i 
Södra Småland Avfall & Miljö AB (SSAM) till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023.  

3. Kommunfullmäktige utser Pernilla Tornéus (M) till vice 
ordförande i Växjö Småland Airport AB till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Pernilla Tornéus 
Anna Tenje 
Södra Småland Avfall & Miljö AB (SSAM)  
Växjö Småland Airport AB 
Löneenheten     
Förtroendemannaregistret 
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§ 233 Dnr 2022-00609  
 
Avsägelse från uppdrag som andra vice ordförande i 
kommunfullmäktige - Bo Frank (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 31 

december 2022 och noterar att Bo Frank (M) kvarstår som 
ledamot i kommunfullmäktige. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Lena Wibroe (M) till andra vice 

ordförande i kommunfullmäktige från och med 2023-01-01 till 
och med 2026-10-14. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart.   

 
Bakgrund 
Bo Frank (M) har i en skrivelse daterad 2022-12-05 avsagt sig uppdraget 
som andra vice ordförande i kommunfullmäktige från och med 2022-12-
31.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 48/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 31 
december 2022 och noterar att Bo Frank (M) kvarstår som 
ledamot i kommunfullmäktige. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Lena Wibroe (M) till andra vice 

ordförande i kommunfullmäktige från och med 2023-01-01 till 
och med 2026-10-14. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Lena Wibroe 
Bo Frank 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 234 Dnr 2022-00610  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunens 
revisorer, lekmannarevisor i "Nya" Vidingehem AB, 
"Gamla" Vidingehem AB, Växjö och Co AB och 
Södra Smålands Avfall och Miljö AB samt 
lekmannarevisorsersättare i VKAB - Benny 
Johansson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar respektive noterar avsägelserna från 

uppdragen som ledamot i kommunens revisorer, 
lekmannarevisor i Vidingehem AB, lekmannarevisor i Goldcup 
18414 AB, lekmannarevisor i Växjö och Co AB, lekmannarevisor i 
Södra Smålands Avfall och Miljö AB samt 
lekmannarevisorsersättare i VKAB. 

 
2. Uppdragen lämnas vakanta 

 
Bakgrund 
Benny Johansson (M) har via e-tjänst avsagt sig samtliga 
revisorsuppdrag i Växjö kommun från och med 2022-12-31.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 49/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar respektive noterar avsägelserna från 
uppdragen som ledamot i kommunens revisorer, 
lekmannarevisor i ”Gamla” Vidingehem AB, lekmannarevisor i 
Gold 18414 AB (”nya” Vidingehem), lekmannarevisor i Växjö och 
Co AB, lekmannarevisor i Södra Smålands Avfall och Miljö AB 
samt lekmannarevisorsersättare i VKAB från och med 2022-12-31. 

2. Uppdragen lämnas vakant. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Benny Johansson 
Kommunens revisorer 
Vidingehem AB 
Växjö och Co AB,  
Södra Smålands Avfall och Miljö AB  
VKAB 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 235 Dnr 350727  
 

Val av Revisorer för granskning av kommunens 
räkenskaper och verksamhet 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Revisorer för granskning av kommunens 
räkenskaper och verksamhet 2023-2026 enligt nedan. Revisorerna 
granskar även verksamhetsåret 2026 och sitter därför kvar till 
årsredovisningen för 2026 har behandlats av kommunfullmäktige.  
 
Sigvard Jakobsson (M), ordförande.  
Örjan Mossberg (V), vice ordförande  
Anna Fransson (S)  
Kaj Lindholm (S)  
Fredrik Åberg (S)  
Charlotte Wikell (MP)  
Anders Franzén (C)  
Carl Geijer (M)  
Göran Kannerby (KD)  
Torgny Klasson (L)  
Niklas Nyström (SD) 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen utse revisorer för 
granskning av den kommunala verksamheten.    
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 50/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige utser Revisorer för granskning av kommunens 
räkenskaper och verksamhet 2023-2026 enligt nedan. Revisorerna 
granskar även verksamhetsåret 2026 och sitter därför kvar till 
årsredovisningen för 2026 har behandlats av kommunfullmäktige.  
 
Sigvard Jakobsson (M), ordförande.  
Örjan Mossberg (V), vice ordförande  
Anna Fransson (S)  
Kaj Lindholm (S)  
Fredrik Åberg (S)  
Charlotte Wikell (MP)  
Anders Franzén (C)  
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Carl Geijer (M)  
Göran Kannerby (KD)  
Torgny Klasson (L)  
Niklas Nyström (SD) 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Kommunens revisorer 
Valda 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 236 Dnr 350679  
 
Val av kommunalråd och oppositionsråd för 
mandatperioden 2023 till och med 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser kommunalråd och oppositionsråd från och 
med 2023-01-01 till och med 2026-12-31 enligt följande: 
  
Malin Lauber (S), kommunalråd  
Maria Garmer (V), kommunalråd  
Pernilla Tornéus (M), oppositionsråd  
Tomas Thornell (S), kommunalråd  
Magnus Wåhlin (MP), kommunalråd  
Anton Olsson (M), oppositionsråd 
 
Reservation 
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för det egna yrkandet och lämnar följande skriftliga reservation: 
 
SD Växjö har granskat föreslagen politisk organisation och reglementen 
samt de av S, V OCH MP+C föreslagna arvodesreglementen för Växjö 
kommuns förtroendevalda. Innehållet visar på oförsvarligt antal 
kommunalråd och två oppositionsråd som båda tilldelas ett av två 
oppositionsblock.  
 
Vi Sverigedemokrater reserverar oss starkt mot bristande arbete för 
demokratin och uppvisad politisk utsvävning som onödigt belastar 
skatter för kommuninvånarna i Växjö.  
 
Bakgrund 
I 4 kap. 2 § kommunallagen framgår följande:  
 
Den som inom kommunen eller regionen fullgör ett förtroendeuppdrag 
på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen 
kommunalråd, borgarråd, regionråd, oppositionsråd eller en annan 
benämning som fullmäktige bestämmer.  
 
En sådan förtroendevald får tidigast väljas av fullmäktige vid första 
sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet. 
Lag (2019:835).     
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Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 51/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige utser kommunalråd och oppositionsråd från och 
med 2023-01-01 till och med 2026-12-31 enligt följande: 
  
Malin Lauber (S), kommunalråd  
Maria Garmer (V), kommunalråd  
Pernilla Tornéus (M), oppositionsråd  
Tomas Thornell (S), kommunalråd  
Magnus Wåhlin (MP), kommunalråd  
Anton Olsson (M), oppositionsråd 
 
Yrkanden 
Pernilla Wikelund (SD): Kommunfullmäktige avslår förslaget från 
valberedningen. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) ställer yrkandet mot 
valberedningens förslag och konstaterar att kommunfullmäktige 
beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på valberedningens förslag. 
Nej för att rösta på Pernilla Wikelunds yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag med 54 
röster mot 6 röster för Pernilla Wikelunds yrkande. 1 ledamot var 
frånvarande. Se omröstningsbilaga 4. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Valda 
Förtroendemannaregistret 
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Omröstningsbilaga 4 
 
§ 236 Val av kommunalråd och oppositionsråd för mandatperioden 
2023 till och med 2026  
 
Omröstningsresultat 
Ja 54 
Nej 6 
Avstår  0 
Frånv. 1 
 

Omröstningstabell 
Namn Val Namn Val 
Alf Skogmalm (S), 1:e vice ordf. Ja Ulf Hedin (M) Ja 
Bo Frank (M), 2:e vice ordf. Ja Suzanne Frank (M) Ja 
Malin Lauber (S) Ja Sigvard Jakopsson (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Ja Lena Wibroe (M) Ja 
Julia Berg (S) Ja Evelina Steinwall (M) Ja 
Michael Sjöö (S) Ja Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Otto Lindlöf (S) Ja Pia Philipsson (M) Ja 
Martina Forsberg (S) Ja Pernilla Wikelund (SD) Nej 
Per Jodenius (S) Ja Martin Landelius (SD) Nej 
Arijeta Reci (S) Ja Conny Lindahl (SD) Nej 
Hugo Hermansson (S) Ja Alexander Harréns (SD) Nej 
Lisa Larsson (S) Ja Sara Iranshahi (SD) Nej 
Gunnar Storbjörk (S) Ja Romeo Pettersson (SD) Nej 
Marie-Louise Gustafsson (S) Ja Michel Bergendorff (SD) Frånv. 
Tony Lundstedt (S) Ja Maria Garmer (V) Ja 
Sara Gille (S) Ja Kulla Persson Kraft (V) Ja 
Marko Kosonen (S) Ja Frida Sandstedt (V) Ja 
Ann-Kristin Lindquist (S) Ja Björn Kleinhenz (V) Ja 
Tajma Sisic (S) Ja Pia Rönn Johansson (V) Ja 
Kjell Olsson (S) Ja Andreas Olsson (C) Ja 
Karin Tjäder (S) Ja Tina Sturesson (C) Ja 
Yusuf Isik (S) Ja Thomas Magnusson (C) Ja 
Denice Brewer (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Roland Gustbée (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Patrik Åkesson (KD) Ja 
Anton Olsson (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Christina Rosén (L) Ja 
Iréne Bladh (M) Ja Pernilla Bodin (MP) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus Folcker (MP) Ja 
Simon Borup Swalander (M) Ja Rose-Marie Holmqvist (S), 

ordförande 
Ja 

Glenn Nilsson (M) Ja   
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§ 237 Dnr 2022-00548  
 
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och 
styrelser m.m. för mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förrätta val till nämnder och styrelser 
inför 2023 i enlighet med till ärendet bilagt förslag till vallistor för 4- 
respektive 1-åriga uppdrag, med följande ändringar: 

• I Wexnet AB väljs Valon Rama (S) till ledamot i styrelsen i stället 
för Henrietta Serrate (S). 

 
• I Linneus Science Park AB väljs Henrietta Serrate (S) till ledamot i 

styrelsen i stället för Valon Rama (S). 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska inför ny mandatperiod utse representanter till 
de kommunala nämnderna och till styrelser för bolag och andra 
föreningar/organisationer där kommunen är ägare, delägare eller 
medlem.  
 
De flesta uppdrag ska väljas för 4 år (eller hela mandatperioden), men 
vissa uppdrag väljs på 1 år. Uppdragstiden framgår i de till ärendet 
bilagda vallistorna.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 52/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att förrätta val till nämnder och styrelser 
inför 2023 i enlighet med till ärendet bilagt förslag till vallistor för 4- 
respektive 1-åriga uppdrag, med följande ändringar: 

• I Wexnet AB väljs Valon Rama (S) till ledamot i styrelsen i stället 
för Henrietta Serrate (S). 

 
• I Linneus Science Park AB väljs Henrietta Serrate (S) till ledamot i 

styrelsen i stället för Valon Rama (S). 
 
-Förteckning - Val att förrättas av kommunfullmäktige inför 2023- 
mandatperiod 1 år. 
 
-Förteckning - Val att förrättas av kommunfullmäktige inför 2023- 
mandatperiod 4 år. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Valda 
Berörda nämnder, bolag med flera 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 238 Dnr 2022-00562  
 
Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ersättare i kommunstyrelsen, nämnder och helägda bolagsstyrelser ska 
inkallas till tjänstgöring under mandatperioden enligt ordningen i 
nedanstående tabell. Personlig ersättare gäller endast för de partier där 
det särskilt anges. 
 
Inom samma parti har den till levnadsåren äldste företräde, om inget 
annat framgår nedan. 
 
Ledamot från Ersättare från  
S  S, V, MP, C, L, M, KD, därefter den till 

levnadsåren äldste ersättaren 
 
M                   M, KD, L, därefter den till levnadsåren äldste 

ersättaren. Inom M ska ersättare enligt listans 
ordning följas.  

 
SD                  Personlig ersättare, SD, KD, därefter den till 

levnadsåren äldste ersättaren 
 
V                    Personlig ersättare, V, S, MP, C, L, M, KD, 

därefter den till levnadsåren äldste ersättaren 
 
C                    C, S, L, M, KD, MP, V, SD 
 
KD                  KD, L, M, SD, C, S, V, MP 
 
L                     L, M, KD, C, därefter den till levnadsåren äldste 
                                             ersättaren        
 
MP                 Personlig ersättare, MP, V, S, C, L, M, KD, 

därefter den till levnadsåren äldste ersättaren 
 
Bakgrund 
Enligt bestämmelserna i kommunallagen ska vid val av ersättare i 
kommunstyrelsen och nämnder, om val inte sker proportionellt, 
bestämmas den ordning som ersättarna ska inkallas till tjänstgöring.    
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Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 53/2022 föreslagit ordning för inkallande av 
ersättare. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Nämnder och styrelser 
Gruppledare i kommunfullmäktige 
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§ 239 Dnr 2022-00492  
 
Anmälan av gruppledare i kommunfullmäktige 
2022-2026 samt politiska sekreterare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar anmälningarna i protokollet. 
 
Anmälningar 
Tony Lundstedt (S): För Socialdemokraterna anmäls Julia Berg (2,5 %), 
Arijeta Reci (10 %) och Tajma Sisic (17,5 %) till gruppledare. Sara Gille (80 
%) och Per Jodenius (40 %) anmäls som politiska sekreterare. 
 
Denice Brewer (M): För Moderaterna anmäls Denice Brewer (20 %) och 
Iréne Bladh (10 %) som gruppledare. Anna Gustbée anmäls som politisk 
sekreterare. 
 
Thomas Magnusson (C): För Centerpartiet anmäls Andreas Olsson som 
gruppledare och Tina Sturesson som politisk sekreterare 
 
Pernilla Wikelund (SD): För Sverigedemokraterna anmäls inga 
förändringar angående gruppledarskapet. Christer Svensson (12 %), 
Alexander Harréns (10 %), Sara Iranshahi (5 %) anmäls som politiska 
sekreterare. 
 
Björn Kleinhenz (V): Vänsterpartiet anmäler Björn Kleinhenz som 
gruppledare. Linn Hector Ljungqvist anmäls som politisk sekreterare. 
 
Anna Zelvin (KD): För Kristdemokraterna anmäls Patrik Åkesson till 
gruppledare. Jon Malmqvist (15 %) och Ricardo Chavez (10 %) anmäls 
som politiska sekreterare. 
 
Pernilla Bodin (MP): För Miljöpartiet anmäls Pernilla Bodin (7,5 %) och 
Cheryl Jones Fur (10 %) som gruppledare. Magnus Folcker (10 %) och 
Cheryl Jones Fur (10 %) anmäls som politisk sekreterare. 
 
Christina Rosén (L): För Liberalerna anmäls Michael Färdig som 
gruppledare från och med 2023-01-01. Erik Persson Timm (10 % och 
Rickard Karlsson (10 %) anmäls som politisk sekreterare. 
 
De politiska sekreterarna tillträder den 1 januari 2023. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 240 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 
Inga motioner har inkommit sedan senaste redovisningen. 
 
Medborgarförslag 
2022-11-28 Medborgarförslag om bostäder i gamla kommunhuset 

överlämnas till kommunstyrelsen 
2022-11-22 Medborgarförslag om automatisk leverans med hjälp av 

självkörande robotar överlämnas till kommunstyrelsen 
2022-11-22 Medborgarförslag om att Lärkgatan ska bli enkelriktad 

överlämnas till tekniska nämnden 
2022-11-15 Medborgarförslag om cykelställ vid Växjö stadsbibliotek 

överlämnas till kommunstyrelsen 
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Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen  
Tekniska nämnden 
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§ 241 Dnr 2022-00016  
 
Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige: 
2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 

klimatsmart snygg bänk för framtiden 
2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om ett 

joggingvänligare underlag runt Trummen 
2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 

övergångsställe vid Öjabyvägen 
2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 

rullskridskorink för alla åldrar 
2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 

vattenorgel vid Växjösjön 
2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 

kommunal tömningsplats för latrin och gråvatten 
2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 

övergångsställe över Södra Ringvägen 
2022-11-29 Tekniska nämndens beslut om cykelbana/bikepark i 

Tävelsås 
2022-11-29 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag 

om att bygga ett Paddingtonland 
2022-11-29 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag 

om utomhusbad i Växjö 
2022-11-29 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag 

om utveckling av Rottne badplats 
2022-11-29 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag 

om läktare på Norremarks idrottsplats 
2022-11-29 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag 

om belysning i motionsspår i Furuby 
2022-11-28 Valnämndens rapport - Utvärdering av valet 2022 
2022-11-25 Utbildningsnämndens beslut om Medborgarförslag om att 

utöka antalet gungor på Östregårdskolan 
2022-11-16 Inkommen Rapport   Ej verkställda LSS kvartal 3 
2022-11-16 Inkommen Rapport  Ej verkställda beslut SoL kvartal 3 
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§ 242 Dnr 2022-00015  
 
Framställda interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar att inga interpellationer har framställts 
sedan föregående möte. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om 
interpellationer som har inkommit får ställas.  
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§ 243 Dnr 2022-00403  
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Anna Tenje (M) från Christer Svensson (SD) om 
momsdetektiven Refero 

 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
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§ 244 Dnr 2022-00437  
 
Utökning av fond för investeringar i energieffektiva 
lösningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka fondens storlek med 5 

miljoner kronor till 45 miljoner kronor. 
 

2. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2022.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i § 164/2022 beslutat följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en fond för investeringar 
i energieffektiva lösningar, riktad mot föreningar och 
föreningsägda bolag i Växjö kommun. Fondens storlek ska uppgå 
till 40 miljoner kronor. 

 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 

ett regelverk för dess hantering. 
 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens presidium 
rätt att fatta beslut om beviljande av de investeringsstöd som ska 
utbetalas ur fonden. Investeringsstöden måste vara slutligt 
behandlade och beslutade under 2022. 

 
Det har nu inkommit 54 ansökningar till fonden. Om samtliga 
ansökningar ska beviljas behöver därför fonden utökas.   
 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens presidie där förslaget är att 
fonden utökas med ytterligare 5 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 410/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka fondens storlek med 5 
miljoner kronor till 45 miljoner kronor. 

2. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2022.  
 
Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 7 december för ärendet. 
Kommunfullmäktige har i § 161/2022 beslutat följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar om extra stöd till kommunens 
föreningar för att klara ökade energikostnader. Stödet beräknas 
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uppgå till 10 miljoner kronor. Kostnaden ska belasta gemensam 
finansiering år 2022.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta kriterier för stödet 
så att likvärdighet finns för de föreningar som söker bidraget. 

 
I nuläget kommer inte mer än hälften av de avsatta 10 miljoner kronorna 
användas till stöd för föreningar. 
 
De medel som inte används för de ändamål som anges i § 161/2022 kan 
därför användas till en utökning av fonden för investeringar i 
energieffektiva lösningar. Förslaget till beslut att utöka fonden innebär 
alltså inte att ytterligare medel ur gemensam finansiering ianspråktas.  
 
Yrkanden 
Pernilla Tornéus (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Ekonomi- och finanschefen 
Kommunchefen 
Kommunstyrelsens presidie 
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§ 245 Dnr 298450  
 
Avslutningsord 

Bo Frank, 2:e vice ordförande, som vid årsskiftet lämnar 
kommunfullmäktiges presidium, tackar ordförande Rose-Marie 
Holmqvist, 1:e vice ordförande Alf Skogmalm och sekreterarna för deras 
arbete. Han hälsar också Lena Wibroe välkommen till presidiet. 
 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist tackar Bo Frank för hans mångåriga 
arbete i kommunfullmäktiges presidium. 
 
Ordförande tackar kommunfullmäktige för deras arbetsinsats under året 
och önskar alla en god jul och ett gott nytt år. 
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