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Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 – 20:20 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Rose-Marie Holmqvist (S), ordförande 
Alf Skogmalm (S), 1:e vice ordförande 
Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande 
Malin Lauber (S) 
Tomas Thornell (S) 
Julia Berg (S) 
Martin Edberg (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) 
Gisele Iskandar (S) 
Marko Kosonen (S) 
Ann-Kristin Lindquist (S) 
Tajma Sisic (S) 
Kjell Olsson (S) 
Yusuf Isik (S) 
Denice Brewer (M) 
Oliver Rosengren (M) 
Pernilla Tornéus (M) 
Anton Olsson (M) 
Sofia Stynsberg (M) 
Iréne Bladh (M) 
René Jaramillo (M) § 1-40 
Pia Philipsson (M) § 41-43 
Glenn Nilsson (M) 
Ulf Hedin (M) 
Suzanne Frank (M) 
Roland Gustbée (M) 
Bo Frank (M) 
Evelina Steinwall (M) 
Lars-Göran Svensson (M) 
Benjamin Stynsberg (M) 
Pernilla Wikelund (SD) 
Christer Svensson (SD) 
Conny Lindahl (SD) 
Alexander Harréns (SD) 
Sara Iranshahi (SD) 
Romeo Pettersson (SD) 
Michel Bergendorff (SD) 
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Maria Garmer (V) 
Johnny Werlöv (V) 
Frida Sandstedt (V) 
Björn Kleinhenz (V) 
Pia Rönn Johansson (V) 
Tina Sturesson (C) 
Thomas Magnusson (C) 
Anna Zelvin (KD) § 1-39 
Ricardo Chavez  (KD) § 40-43 
Jon Malmqvist (KD) 
Patrik Åkesson (KD) 
Gunnar Nordmark (L) 
Christina Rosén (L) 
Magnus Wåhlin (MP) 

 Magnus Folcker (MP) 
Simon Borup Swalander (M) 
Annika Nilsson (C) 
Michael Sjöö (S) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Anders Lindoff (S) 
Eva Gustafsson (S) 
Erika Lagergren (S) 
Anette Nerlie-Anderberg (S) 
Kristian Rappner (V) 
Håkan Frizén (V) 
Claes Bromander (C) 
Cheryl Jones-Fur (MP) 
Anders Westin (S) 
Michael Färdig (L) 
Ingrid Stålne (M) 
Agneta Nordlund G-son (M) 
Ove Löfqvist (M) 
Martin Landelius (SD) 
Johan Jakobsson (S) 
Björn Svensson (M) 
Agna Beslija (S) 
Ingvar Mohlin (SD) 

 
Tjänstepersoner 

 
Matina Rosenberg, hållbarhetsstrateg § 3 
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare 
Martin Fransson, sekreterare 

 
Övriga 

 
Torgny Klasson (L), kommunens revisorer § 4 

 

 

 

 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2023-02-28 

 

   

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

3 (72) 

 

Justering 

Justerare Lena Wibroe (M) 
Glenn Nilsson (M) 
 

Plats och tid Kommunhuset, den 2 mars kl. 15.00  

Justerade paragrafer §§ 1-43 

Ajournering 
 
 
 
Allmänhetens 
frågestund 

16.00 – 16.30 
17.00 – 17.10 Allmänhetens frågestund 
17.50 – 18.00 

 
En åhörare frågar om hur mycket el som kan 
produceras på en eventuell solcellsanäggning i 
närheten av flygplatsen. 
 
En åhörare frågar om befolkningsprognosen 
jämfört med det faktiska utfallet. 
 
Frågorna besvaras av Malin Lauber (S), 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
En åhörare frågar om islamism och religion. 
 
Frågan besvaras av Gunnar Storbjörk (S). 
 
 

Anmärkning Sammanträdet inleds med en tyst minut för att 
hedra offrena för jordbävningen i Turkiet och 
Syrien. 
 
Ärendena behandlades i följande ordning: 
§ 1-17, 43, 18-42 
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Underskrifter 

 

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Martin Fransson 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Rose-Marie Holmqvist 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Lena Wibroe 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Glenn Nilsson 
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_____________________________________________________________ 
 

                                  Bevis om anslag av protokoll 
 

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2023-02-28 är 
justerat. 

Anslagsdag 2023-03-03 

Anslaget tas ner 2023-03-27 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kansliavdelningen 
 

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

……………………………………………………… 

 
Martin Fransson 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2023-02-28 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

6 (72) 

 

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 
28 februari 2023 

§ 1 Dnr 302917 
Justering av protokoll............................................................................. 10 

§ 2 Dnr 313843 
Godkännande av dagordning .............................................................. 11 

§ 3 Dnr 2022-00345 

Information om fördjupad analys av Hållbara Växjö 2030 - 
Matina Rosenberg, hållbarhetsstrateg .............................................. 12 

§ 4 Dnr 297257 
Ledamöternas och ersättarnas frågestund ..................................... 13 

§ 5 Dnr 2023-00052 

Rapporter från kommunens revisorer ................................................. 15 

§ 6 Dnr 2022-00504 
Motion om slöjförbud i Växjö kommuns grundskolor - Gustav 
Petersson (-) ..............................................................................................16 

§ 7 Dnr 2023-00020 
Motion om namnbyte på bostadsbolaget Vidingehem - Patrik 
Åkesson (KD), Sofia Stynsberg (M) och Christina Rosén (L) ........ 20 

§ 8 Dnr 2022-00169 

Motion om att höja grundbemanningen i äldreomsorgen - Carin 
Högstedt (V) .............................................................................................. 23 

§ 9 Dnr 2022-00644 
Revidering av Åtgärdsstrategi 2016-2027 för Växjö kommuns 
vattenkraftverk och dammar ............................................................... 25 

§ 10 Dnr 2022-00458 
Växjö kommuns plan för storskalig mottagning .............................. 26 

§ 11 Dnr 2022-00578 
Fasta månadsarvoden i Värends räddningstjänstförbund ......... 33 

§ 12 Dnr 2021-00433 

Revidering av bolagsordning för Linnaeus Science Park AB ...... 35 

§ 13 Dnr 2022-00602 

Avgiftsbefrielse för uteservering och trottoarpratare 2023 ....... 37 

§ 14 Dnr 2023-00040 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Ida 
Eriksson (M) ............................................................................................... 39 
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§ 15 Dnr 2023-00077 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - 
Malin Stadig Lundgren (KD) ................................................................. 40 

§ 16 Dnr 2023-00045 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - 
Nora Lindqvist (M) .................................................................................... 41 

§ 17 Dnr 2022-00548 

Val av lekmannarevisorer och revisorer för mandatperioden 
2023-2026 ................................................................................................. 42 

§ 18 Dnr 351997 
Rättelse av val av ersättare till styrelsen för Kulturparken 
Småland AB samt St Sigfrid kommunikation AB ............................... 43 

§ 19 Dnr 2023-00026 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i direktionen för Värends 
räddningstjänst - Cheryl Jones Fur (MP) ......................................... 45 

§ 20 Dnr 2023-00036 

Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Växjö Tingsrätt - 
Massimo Fedeli (S) ................................................................................... 46 

§ 21 Dnr 2023-00044 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd - Yaman Masri (C) ........................................................... 47 

§ 22 Dnr 2023-00070 
Avsägelse från uppdrag som 2:e vice ordförande i 
servicenämnden - Malin Stadig Lundgren (KD) .............................. 48 

§ 23 Dnr 2023-00078 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden - Eva Ericsson (L) ............................... 49 

§ 24 Dnr 2023-00098 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden - 
Sara Iranshahi (SD) ................................................................................. 50 

§ 25 Dnr 2023-00100 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden - Abdalaziz Mahdi (S) ....................... 51 

§ 26 Dnr 2023-00103 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden - Simon Johansson (SD) .................. 52 

§ 27 Dnr 2023-00105 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i servicenämnden - Erika 
Lagergren (S) ............................................................................................ 53 
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§ 28 Dnr 2023-00124 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden 
Marcus Clarin (M) .................................................................................... 54 

§ 29 Dnr 2023-00128 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Vidingehem 
AB - Kaj-Mikael Petersson (KD) ........................................................... 55 

§ 30 Dnr 2022-00562 

Revidering av ordning för inkallande av ersättare till 
tjänstgöring 2023-2026 för Socialdemokraterna .......................... 56 

§ 31 Dnr 2022-00378 
Ändring av sammanträdestider med anledning av ny dag för 
budgetfullmäktige ................................................................................... 57 

§ 32 Dnr 2022-00585 

Årsplan för kommunfullmäktiges arbete 2023 ................................. 58 

§ 33 Dnr 2023-00014 
Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt 
överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom 
medborgarförslag 2023 ......................................................................... 59 

§ 34 Dnr 2023-00016 

Meddelanden till kommunfullmäktige ................................................ 62 

§ 35 Dnr 2023-00015 

Godkännande av framställda interpellationer ............................... 64 

§ 36 Dnr 2022-00612 
Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Tomas Thornell 
(S) från Christer Svensson (SD) om hemtjänstranking .................. 65 

§ 37 Dnr 2022-00403 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
från Christer Svensson (SD) om momsdetektiven Refero ............. 66 

§ 38 Dnr 2023-00093 
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Julia Berg (S) 
från Anton Olsson (M) om utbildning av rektorer .......................... 67 

§ 39 Dnr 2023-00106 
Interpellation till kommunalrådet Magnus P Wåhlin (MP) från 
Jon Malmqvist (KD) om retorik rörande sommarskola och 
feriejobb ..................................................................................................... 68 

§ 40 Dnr 2023-00112 

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Tomas Thornell 
(S) från Sofia Stynsberg (M) om hjälpmedel för omsorgstagare
 ...................................................................................................................... 69 
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§ 41 Dnr 2023-00116 
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Julia Berg (S) 
från Christina Rosén (L) gällande kvalitetssäkring av 
språkundervisningen ............................................................................... 70 

§ 42 Dnr 2023-00119 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber (S) 
från Gunnar Nordmark (L) om framtiden för Kronobergs 
slottsruin ...................................................................................................... 71 

§ 43 Dnr 2022-00492 

Anmälan av politisk sekreterare för Socialdemokraterna ........... 72 
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§ 1 Dnr 302917  
 

Justering av protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Lena Wibroe (M) och Glenn Nilsson (M) 
ska justera dagens protokoll 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska besluta vilka två ledamöter som ska justera 
protokollet.      
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§ 2 Dnr 313843  
 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande tillägg: 

- Anmälan av politisk sekreterare för Socialdemokraterna 
 
Bakgrund 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) frågar om kommunfullmäktige 
godkänner den utskickade dagordningen med följande tillägg: 

- Anmälan av politisk sekreterare för Socialdemokraterna 
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§ 3 Dnr 2022-00345  
 

Information om fördjupad analys av Hållbara Växjö 
2030 - Matina Rosenberg, hållbarhetsstrateg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Matina Rosenberg, hållbarhetsstrateg informerar om den fördjupade 
analys av Hållbara Växjö 2030 som nu har genomförts. 
 
Matina Rosenberg informerar om hur analysen har genomförts och ger 
en sammanfattning av resultat och slutsatser i analysen. 
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§ 4 Dnr 297257  
 

Ledamöternas och ersättarnas frågestund 

 
Alexander Harréns (SD) frågar Malin Lauber (S), kommunstyrelsens 
ordförande om otrygghet och vad det nya styret planerar för åtgärder 
för att öka trygghetskänslan i Växjö kommun. 
 
Malin Lauber svarar. 
 
Sofia Stynsberg (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber 
(S) om löften kring att avskaffa delade turer med mera. 
 
Malin Lauber svarar. 
 
Thomas Magnusson (C) frågar servicenämndens ordförande Arijeta Reci 
(S) om andelen svensk mat som serveras i kommunen och vad som görs 
för att öka andelen. 
 
Arijeta Reci svarar. 
 
René Jaramillo (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber 
(S) om kommunens samarbete med Sydafrika med anledning av 
Sydafrikas samarbeta med Ryssland och Kina. 
 
Malin Lauber svarar. 
 
Jon Malmqvist (KD) frågar Tina Sturesson (C) om feriejobb och krav på 
sommarlovsskola och hur Centerpartiet ser på förändrade krav. 
 
Tina Sturesson svarar.  
 
Oliver Rosengren (M) frågar Tajma Sisic (S) om produktion av 
våldsbejakande musik i kommunala lokaler och om det förbud som 
beslutades om förra mandatperioden kommer att upphävas. 
 
Tajma Sisic svarar. 
 
Christer Svensson (SD) frågar Tajma Sisic (S), ordförande i Vidingehem 
AB, om medlemskap i hyresgästföreningen.  
 
Tajma Sisic svarar. 
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Michael Färdig (L) frågar Otto Lindlöf (S), ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden, om varför ett övergångsställe tagits bort vid 
de tillfälliga busshållplatserna i centrum. 
 
Otto Lindlöf svarar. 
 
Alexander Harréns (SD) frågar Arijeta Reci (S), servicenämndens 
ordförande om vilka åtgärder som görs i måltidsorganisationen för att 
främja hälsa och motverka fetma. 
 
Arijeta Reci svarar. 
 
Anna Zelvin (KD) frågar Annika Nilsson (C) om varför de inte lagt en egen 
budget och varför de avstår från att ta ställning i omsorgsnämndens 
internbudgetomröstning. 
 
Annika Nilsson svarar. 
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§ 5 Dnr 2023-00052  
 

Rapporter från kommunens revisorer 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar inkomna rapporter från kommunens 
revisorer. 
 
Bakgrund 
Torgny Klasson (L), från kommunens revisorer, informerar om att han 
bevakar dagens möte för revisorerna. 
 
Kommunens revisorer har överlämnat följande rapporter till 
kommunfullmäktige:  

• Grundläggande granskning 2022. 
• Granskning av uppföljning av placeringar för barn och unga.   
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§ 6 Dnr 2022-00504  
 

Motion om slöjförbud i Växjö kommuns grundskolor 
- Gustav Petersson (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att ett förbud 
skulle strida mot religions- och yttrandefriheten, som regleras i 
Europakonventionen och regeringsformen, och dessutom mot den 
svenska diskrimineringslagstiftningen. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för det egna yrkandet och lämnar följande skriftliga reservation: 
 
Ett slöjförbud som stöd för barn och unga i skolan är ett viktigt steg för 
att garantera att barnens rättigheter respekteras. Genom att förbjuda 
slöjan kan vi säkerställa att alla barn, oavsett kön och religiös 
övertygelse, har samma möjligheter att uttrycka sig och känna sig 
inkluderade i skolmiljön. 
 
Slöjan är ett plagg som har religiös koppling till förtryck och 
begränsning av flickors och kvinnors frihet och självständighet. Genom 
att förbjuda slöja på barn kan vi visa vårt stöd för jämställdhet mellan 
könen och motverka alla former av förtryck. 
 
Slöjan används som ett verktyg för att markera identitet och tillhörighet 
till en viss grupp. Skolan är en plats där alla elever ska känna sig trygga 
och inkluderade oavsett bakgrund. Genom att förbjuda slöja på barn i 
skolan gör att skolan kan fungera som en fristad för alla barn och unga. 
Vi kan undvika att skapa grupperingar och segregation i skolmiljön. 
 
Ett slöjförbud för barn och unga i skolan är ett viktigt steg för att 
garantera att barnens rättigheter och frihet respekteras. Det är också 
ett viktigt ställningstagande för jämställdhet och motverkande av alla 
former av förtryck.  
 
Argumentationen att motionen bryter mot lag menar vi 
Sverigedemokrater inte är hållbart. Beslutet fastslår inget om när eller 
hur förbudet ska inrättas och utformas. Om lagen brister i att låta skolan 
vara trygg fristad för alla är det lagen som måste överses vilket 
nationella politiker upprepat ska uppmärksammas. Att bifalla motionen 
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utgör ett viktigt bevis för kommunens och politikers vilja att fullt ut 
stödja den som tvingas att bära slöja.    
 
Därför yrkade vi Sverigedemokrater idag bifall till motionen att införa 
ett slöjförbud för barn i alla skolor i Växjö kommun. Vi reserverar oss till 
förmån för eget yrkande. 
 
Bakgrund 
Gustav Petersson (-) har lämnat in en motion om slöjförbud i Växjö 
kommuns grundskolor med följande yrkande: 
-Att Växjö kommun inför ett slöjförbud på alla skolor i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 26/2023 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att ett förbud 
skulle strida mot religions- och yttrandefriheten, som regleras i 
Europakonventionen och regeringsformen, och dessutom mot den 
svenska diskrimineringslagstiftningen. 
 
Yrkanden 
Pernilla Wikelund (SD) med instämmande av Sara Iranshahi (SD): 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Tina Sturesson (C), Björn 
Kleinhenz (V), Arijeta Reci (S), Gunnar Nordmark (L) och Magnus P 
Wåhlin (MP), Anna Zelvin KD), Tajma Sisic (S), René Jaramillo (M) och 
Pernilla Tornéus (M): 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 7 röster för Pernilla Wikelunds yrkande. Se 
omröstningsbilaga 1. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Motionären 
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Omröstningsbilaga 1 
 
§ 6 Motion om slöjförbud i Växjö kommuns grundskolor - Gustav 
Petersson (-) 
 
Omröstningsresultat 
Ja 54 
Nej 7 
Avstår 0 
 
Omröstningstabell 

Namn Val Namn Val 
Alf Skogmalm (S), 1:e vice ordf. Ja Ulf Hedin (M) Ja 
Lena Wibroe (M), 2:e vice ordf. Ja Suzanne Frank (M) Ja 
Malin Lauber (S) Ja Roland Gustbée (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Ja Bo Frank (M) Ja 
Julia Berg (S) Ja Evelina Steinwall (M) Ja 
Martin Edberg (S) Ja Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Otto Lindlöf (S) Ja Benjamin Stynsberg (M) Ja 
Martina Forsberg (S) Ja Pernilla Wikelund (SD) Nej 
Per Jodenius (S) Ja Christer Svensson (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) Nej 
Tony Lundstedt (S) Ja Maria Garmer (V) Ja 
Gisele Iskandar (S) Ja Johnny Werlöv (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 Annika Nilsson (C) Ja 
Michael Sjöö (S) Ja Tina Sturesson (C) Ja 
Yusuf Isik (S) Ja Thomas Magnusson (C) Ja 
Denice Brewer (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Oliver Rosengren (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 Magnus Folcker (MP) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Simon Borup Swalander (M) Ja Rose-Marie Holmqvist (S), 

ordförande 
Ja 

Glenn Nilsson (M) Ja   
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§ 7 Dnr 2023-00020  
 

Motion om namnbyte på bostadsbolaget 
Vidingehem - Patrik Åkesson (KD), Sofia Stynsberg 
(M) och Christina Rosén (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för det egna yrkandet. 
 
Ledamöterna för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
det egna yrkandet. 
 
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för det egna yrkandet och lämnar följande skriftliga reservation: 
 
Sverigedemokraterna menar att det finns tre huvudsakligt viktiga skäl 
att ge stöd åt motionen om att Vidingehem ska byta namn till 
Växjöbostäder.  

• Identitet – Speciellt viktigt i student- och residensstad med 
universitet. För nyinflyttad som ankommit staden i tillfällig 
bostad eller för den som vill flytta till Växjö kommun är det 
avsevärt mer logiskt att söka och lära ett namn och varumärke 
som ”Växjöbostäder”. Kommunen heter Växjö kommun och givet 
blir då att namnet Växjöbostäder enar boplatser.  

• Hållbarhet – Det är inte hållbart att låta servicepersonal i bolaget 
lägga mantimmar och stora pengar på byte av loggor på fordon, 
trycksaker, skyltar på fastigheter, arbetskläder och mycket mera. 
Speciellt inte i tider då samma servicepersonal och pengar hade 
gjort bättre nytta i ett flertal andra avseenden ex 
trygghetsskapande, underhåll och beredskapssatsning.  

• Ekonomi – politikers uppgift är att förvalta skattemedel på ett 
ansvarsfullt sätt. Det är inte av godo för växande politikerförakt 
att medborgare kan ta del av det faktum att det hela handlar om 
Centerpartiets önskan att vinna landsbygdsröster på beslut som 
vårdslöst innebär att skattepengar oförsvarligt försvinner i 
åtgärder av prestigeladdad namnstrid. 
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Bakgrund 
Patrik Åkesson (KD), Sofia Stynsberg (M) och Christina Rosén (L) har den 
2 januari 2023 lämnat en motion till kommunfullmäktige med förslag om 
namnbyte på bostadsbolaget Vidingehem. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 60/2023 föreslagit att kommunfullmäktige 
avslår motionen. 
 
Yrkanden 
Patrik Åkesson (KD) med instämmande av Sofia Stynsberg (M) och 
Christina Rosén (L) Pernilla Wikelund (SD), René Jaramillo (M) och 
Pernilla Tornéus (M): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Malin Lauber (S) med instämmande av Björn Kleinhenz (V), Tina 
Sturesson (C), Tajma Sisic (S) och Gunnar Storbjörk (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 Patrik Åkessons yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 32 
röster mot 29 röster för Patrik Åkessons yrkande. Se omröstningsbilaga 
2.  
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Motionärerna 
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Omröstningsbilaga 2 
 
§ 7 Motion om namnbyte på bostadsbolaget Vidingehem - Patrik 
Åkesson (KD), Sofia Stynsberg (M) och Christina Rosén (L) 
 
Omröstningsresultat 
Ja 32 
Nej 29 
Avstår 0 
 
Omröstningstabell 

Namn Val Namn Val 
Alf Skogmalm (S), 1:e vice ordf. Ja Ulf Hedin (M) Nej 
Lena Wibroe (M), 2:e vice ordf. Nej Suzanne Frank (M) Nej 
Malin Lauber (S) Ja Roland Gustbée (M) Nej 
Tomas Thornell (S) Ja Bo Frank (M) Nej 
Julia Berg (S) Ja Evelina Steinwall (M) Nej 
Martin Edberg (S) Ja Lars-Göran Svensson (M) Nej 
Otto Lindlöf (S) Ja Benjamin Stynsberg (M) Nej 
Martina Forsberg (S) Ja Pernilla Wikelund (SD) Nej 
Per Jodenius (S) Ja Christer Svensson (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) Nej 
Tony Lundstedt (S) Ja Maria Garmer (V) Ja 
Gisele Iskandar (S) Ja Johnny Werlöv (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 Annika Nilsson (C) Ja 
Michael Sjöö (S) Ja Tina Sturesson (C) Ja 
Yusuf Isik (S) Ja Thomas Magnusson (C) Ja 
Denice Brewer (M) Nej Anna Zelvin (KD) Nej 
Oliver Rosengren (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 Magnus Folcker (MP) Ja 
René Jaramillo (M) Nej Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Simon Borup Swalander (M) Nej Rose-Marie Holmqvist 

(S), ordförande 
Ja 

Glenn Nilsson (M) Nej   
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§ 8 Dnr 2022-00169  
 

Motion om att höja grundbemanningen i 
äldreomsorgen - Carin Högstedt (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till uppdrag i 
fullmäktiges budget för 2023, där bland annat satsningar på utbildning 
och personal för ökad bemanning inom äldreomsorgen ingår. 
 
Bakgrund 
Carin Högstedt (V) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige i 
vilken fullmäktige hemställs att besluta om att uppdra till 
omsorgsnämnden att höja grundbemanningen i hemtjänst, hemvård och 
på särskilda boenden.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 61/2023 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till uppdrag i 
fullmäktiges budget för 2023, där bland annat satsningar på utbildning 
och personal för ökad bemanning inom äldreomsorgen ingår. 
 
Omsorgsnämnden har i § 85/2022 föreslagit att kommunstyrelsen 
avstyrker motionen med följande motivering:  
 
Bemanningsplanering är en av de viktigaste arbetsuppgifterna i 
verksamheten inom samtliga professioner och verksamhetsområden för 
att säkerställa att vi har rätt kompetens och en god arbetsmiljö för att 
tillgodose omsorgstagarnas behov av vård- och omsorg. Att höja 
grundbemanningen förutsätter dessutom en höjning av 
resurstilldelningen och att det är möjligt att rekrytera fler. I nuvarande 
internbudget finns redan flera uppdrag som syftar till att bedriva en god 
vård och omsorg med traditionella insatser i kombination med tex 
digitala komplement. Uppdrag som samtliga syftar till nytänkande och 
omställning för framtiden.  
 
I internbudgeten för 2022 finns redan flera uppdrag som syftar till att 
bedriva en god vård och omsorg. Uppdrag som samtliga syftar till 
nytänkande och omställning för framtiden med olika insatser. 
Internbudgeten för 2023 är ännu ej tagen och frågan om ökad 
grundbemanning överlämnas till nya nämnden att hantera i 
internbudgeten för 2023. 
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Yrkanden 
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. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Motionären 
Omsorgsnämnden 
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§ 9 Dnr 2022-00644  
 

Revidering av Åtgärdsstrategi 2016-2027 för Växjö 
kommuns vattenkraftverk och dammar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till Åtgärdsstrategi 
2016–2027 för Växjö kommuns vattenkraftverk och dammar. 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har i § 193/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
ska anta förslag till Åtgärdsstrategi 2016–2027 för Växjö kommuns 
vattenkraftverk och dammar.  
 
Kommunfullmäktige antog vid sammanträdet den 14 juni 2016 
Åtgärdsstrategi 2016–2027 för Växjö kommuns vattenkraftverk och 
dammar på sammanträde. I dokumentet framgick att en 
halvtidsutvärdering av strategin skulle genomföras år 2020. 
Revideringen har tagit längre tid än väntat.     
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 63/2023 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till Åtgärdsstrategi 
2016–2027 för Växjö kommuns vattenkraftverk och dammar. 
 
Växjö kommun Åtgärdsstrategi 2026-2017, förslag till revidering 2022, 
daterad 2022-12-09  
 
Förvaltningschefens skrivelse daterad 2022-11-17 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 10 Dnr 2022-00458  
 

Växjö kommuns plan för storskalig mottagning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Växjö kommuns plan för 

storskalig mottagning. 
 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten att göra förändringar i kommunens hyreskontrakt 
med omsorgstagare på särskilda boenden. Kommunfullmäktige 
uppdrar åt omsorgsnämnden och berörda kommunala 
fastighetsbolag att stödja kommunstyrelsen i denna utredning.  
Syftet med uppdraget är: 
• Dels att ge kommunen större möjligheter att vid en kris eller 

extraordinär händelse i fredstid förlägga individer med 
vårdbehov i redan uthyrda lägenheter utan 
lägenhetsinnehavarens uttryckliga medgivande.  

• Dels att försöka hitta sätt att avtala om användning av 
hyresrätter i förväg snarare än att ingripa i enskildas 
rättigheter i efterhand (användning av lägenheter mot 
hyresgästens vilja sker enbart efter räddningsledarens beslut). 

 
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att utreda och 

genomföra nödvändiga förändringar i kommunens avtal med 
privata företag som bedriver särskilda boenden och annan 
omsorg inom kommunens ansvarsområde. Kommunfullmäktige 
uppdrar åt kommunstyrelsen att stödja omsorgsnämnden i denna 
utredning. Stödet sker genom sedvanlig koncernstyrning. Syftet 
med uppdraget är att kunna nyttja privata särskilda boenden och 
deras personal i händelse av en kris eller extraordinär händelse i 
fredstid. Utredningen ska om möjligt även se över förändringar i 
avtal med anledning av krav på privata särskilda boenden i 
händelse av höjd beredskap och krig. 

 
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att för 

kommunens räkning utreda möjligheten och eventuellt ingå ett 
ramavtal med företag som kan sanera lokaler efter en radioaktiv 
olycka. Syftet med uppdraget är att kommunen ska kunna avropa 
sanering för egna eller andras lokaler som utsatts för radioaktivt 
avfall. 
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5. Kommunfullmäktige beslutar att hemställa till länsstyrelsen i 
Kronobergs län att i sin plan för räddningstjänst vid radioaktiv 
olycka skriva in: 
1. Hur länsstyrelsen ska gå till väga för att begära att Växjö 

kommuns plan för storskalig mottagning aktiveras. 
2. Att Växjö kommuns plan för storskalig mottagning endast är 

en tvåveckorslösning. 
3. Att länsstyrelsen – vid en begäran om att planen aktiveras – 

även vidtar åtgärder för att hitta inkvartering åt 
privatpersoner och omsorgstagare med hänsyn till de 
begränsningar som Växjö kommun har i sin plan för storskalig 
mottagning. 

 
Reservation 
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för det egna yrkandet och lämnar följande skriftliga reservation: 
 
Sverigedemokraterna har yrkat återremiss och reservationen grundar 
sig på följande: 
 
Otydlighet 
Planen kräver räddningsledares aktivering men det kan inte i dess 
nuvarande formulering uteslutas att planen aktiveras för orsak annan än 
massflykt av olycka inom Sveriges gränser.  
 
Oskäligt stora och olämpliga ingrepp i civilas, speciellt äldres, integritet 
och besittningsrätt. 
Förslaget föreslår och uppdrager åt omsorgsnämnd och fastighetsbolag 
att utreda möjlighet att förändra hyreskontrakt på sådant sätt att plats 
för inneboende av kan tas i anspråk för flyendes räkning, utan att först 
begära lägenhetsinnehavares tillstånd. Vi ifrågasätter varför inte hellre 
exempelvis hotell, folkhögskola eller liknande användes som alternativt 
anspråkstagande. Speciellt eftersom vi på föredragande möte fick 
berättat för oss att den som på hemort arbetat med flyende också ska 
följa de äldre och därmed också inkvarteras. Men enligt planen på annan 
plats än den äldre. Betänkas måste att planen endast sägs gälla för de 14 
första dagarna. Äldre och dementa är ofta de sköraste vi har. Upprepad 
förflyttning och omvälvande förändring kan orsaka stor skada på mental 
hälsa och sjukdomsutveckling.  
 
Tveksamt genomförbara delar 
Planen beskrivs vara en ”färdigt att trycka på knappen- plan” och vi 
håller dessvärre inte med. Platsen är vald pga 100 möjliga duschar som 
ska användas för att sanera ev radioaktivt kontaminerade människor. 
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Planens uppskattade tidsåtgång är obegriplig och mängden människor 
kräver enligt våra beräkningar, icke heller oemotsagt, 25 dygn nonstop 
förutsatt att alla kom i ordnat led i strid ström. Våra frågor om sömn, 
toalett, sanitärt och födomässiga lösningar är inte heller redovisade. Att 
benämna och anta en ofullständig och tveksamt skälig och genomförbar 
plan som en trycka-på-knappen-plan - är orimligt. Därav vårat yrkande 
av återremiss. 
 
Bakgrund 
Regeringen har beslutat om nya beredskaps- och planeringszoner kring 
svenska kärnkraftverk från 1 juli 2022. Med anledning av detta har 
länsstyrelsen i Kronobergs län påbörjat planeringen av räddningstjänst 
vid radioaktiv olycka. Växjö kommun deltar i länsstyrelsens planering 
enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 6 kap 9 §. 
 
Växjö kommun har inom ramen för denna planering blivit ombedd att 
planera för mottagning i händelse av evakuering på grund av radioaktiv 
olycka vid Oskarshamns eller Ringhals kärnkraftverk. Kommunen har 
med anledning av detta tagit fram Växjö kommuns plan för storskalig 
mottagning. Planen har utformats för att möta behovet av omfattande 
evakuering på grund av radioaktiv olycka eller andra liknande händelser 
– till exempel angrepp mot civilbefolkning med kemiska, radiologiska 
eller nukleära stridsmedel. 
 
Kommunen har generellt goda möjligheter att stödja statlig 
räddningstjänst vid en evakuering. På vissa områden finns dock 
begränsningar – främst vad avser att ta emot och inkvartera 
omsorgstagare från andra kommuner. Omsorgstagare kräver 
vårdplatser och en mer omfattande evakuering skulle innebära 
hundratals fler omsorgstagare. Växjö kommun kommer inte ensamt att 
kunna hantera en sådan ökning. Dock finns ett par åtgärder för att 
förbättra kommunens möjligheter att stödja i händelse av en evakuering. 
Dessa är i första hand att möjliggöra tillfällig dubbelbeläggning på 
särskilda boenden och att ta hjälp av privata utförare av äldreomsorg. I 
båda fallen behövs ändringar i nuvarande hyreskontrakt och avtal. 
 
De planeringsantaganden som ligger till grund för planen redovisas i ett 
särskilt dokument: Växjö kommuns plan för storskalig mottagning – 
planeringsantaganden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 64/2023 föreslagit följande: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Växjö kommuns plan för 
storskalig mottagning. 
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2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten att göra förändringar i kommunens hyreskontrakt med 
omsorgstagare på särskilda boenden. Kommunfullmäktige uppdrar åt 
omsorgsnämnden och berörda kommunala fastighetsbolag att stödja 
kommunstyrelsen i denna utredning. Syftet med uppdraget är: 
• Dels att ge kommunen större möjligheter att vid en kris eller 

extraordinär händelse i fredstid förlägga individer med vårdbehov i 
redan uthyrda lägenheter utan lägenhetsinnehavarens uttryckliga 
medgivande.  

• Dels att försöka hitta sätt att avtala om användning av hyresrätter i 
förväg snarare än att ingripa i enskildas rättigheter i efterhand 
(användning av lägenheter mot hyresgästens vilja sker enbart efter 
räddningsledarens beslut). 

 
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att utreda och 
genomföra nödvändiga förändringar i kommunens avtal med privata 
företag som bedriver särskilda boenden och annan omsorg inom 
kommunens ansvarsområde. Kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen att stödja omsorgsnämnden i denna utredning. Stödet 
sker genom sedvanlig koncernstyrning. Syftet med uppdraget är att 
kunna nyttja privata särskilda boenden och deras personal i händelse av 
en kris eller extraordinär händelse i fredstid. Utredningen ska om 
möjligt även se över förändringar i avtal med anledning av krav på 
privata särskilda boenden i händelse av höjd beredskap och krig. 
 
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att för kommunens 
räkning utreda möjligheten och eventuellt ingå ett ramavtal med företag 
som kan sanera lokaler efter en radioaktiv olycka. Syftet med uppdraget 
är att kommunen ska kunna avropa sanering för egna eller andras 
lokaler som utsatts för radioaktivt avfall. 
 
5. Kommunfullmäktige beslutar att hemställa till länsstyrelsen i 
Kronobergs län att i sin plan för räddningstjänst vid radioaktiv olycka 
skriva in: 

1. Hur länsstyrelsen ska gå till väga för att begära att Växjö kommuns 
plan för storskalig mottagning aktiveras. 
2. Att Växjö kommuns plan för storskalig mottagning endast är en 
tvåveckorslösning. 
3. Att länsstyrelsen – vid en begäran om att planen aktiveras – även 
vidtar åtgärder för att hitta inkvartering åt privatpersoner och 
omsorgstagare med hänsyn till de begränsningar som Växjö 
kommun har i sin plan för storskalig mottagning. 
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Kommunchefen redogör i en skrivelse för ärendet. Säkerhets- och 
beredskapsavdelningen tagit fram planen och samordnat arbetet med 
länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och övriga kommuner inom 
länet. Samtliga kommunens förvaltningar, kommunala bolag och 
räddningstjänsten har deltagit i planeringen genom att lämna underlag 
och delta i remissarbetet. 
 
Det första utkastet till plan genomgick utöver ovanstående en särskild 
granskning den 23 maj då representanter från 
kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 
omsorgsförvaltningen, förvaltningen för arbete och välfärd, kultur- och 
fritidsförvaltningen, Vöfab och Värends räddningstjänst testade planen i 
en fiktiv situation. Till sist har förslag till beslut beretts med 
omsorgsförvaltningen. 
 
Planen kommer ge kommunen förmåga att agera för att stödja 
civilbefolkningen i händelse av en allvarlig radioaktiv olycka eller ett 
väpnat angrepp på civilbefolkningen. 
 
- Växjö kommuns plan för storskalig mottagning (arbetshandling till 
fastställd). 
 
- Växjö kommuns planeringsantaganden för storskalig mottagning. 
 
Yrkanden 
Pernilla Wikelund (SD): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Malin Lauber (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) frågar först om ärendet ska 
avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och konstaterar att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta för att ärendet ska avgöras idag 
Nej för att rösta för att ärendet ska återremitteras 
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag med 54 röster 
mot 7 röster för att ärendet ska återremitteras. Se omröstningsbilaga 3. 
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Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag och konstaterar att kommunfullmäktige gör 
så. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
För åtgärd 
Omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Växjö Kommunföretag AB 
 
För kännedom 
Säkerhetschefen 
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Omröstningsbilaga 3 
 
§ 10  Växjö kommuns plan för storskalig mottagning 
 
Omröstningsresultat 
Ja 54 
Nej 7 
Avstår 0 
 
Omröstningstabell 

Namn Val Namn Val 
Alf Skogmalm (S), 1:e vice ordf. Ja Ulf Hedin (M) Ja 
Lena Wibroe (M), 2:e vice ordf. Ja Suzanne Frank (M) Ja 
Malin Lauber (S) Ja Roland Gustbée (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Ja Bo Frank (M) Ja 
Julia Berg (S) Ja Evelina Steinwall (M) Ja 
Martin Edberg (S) Ja Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Otto Lindlöf (S) Ja Benjamin Stynsberg (M) Ja 
Martina Forsberg (S) Ja Pernilla Wikelund (SD) Nej 
Per Jodenius (S) Ja Christer Svensson (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) Nej 
Tony Lundstedt (S) Ja Maria Garmer (V) Ja 
Gisele Iskandar (S) Ja Johnny Werlöv (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 Annika Nilsson (C) Ja 
Michael Sjöö (S) Ja Tina Sturesson (C) Ja 
Yusuf Isik (S) Ja Thomas Magnusson (C) Ja 
Denice Brewer (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Oliver Rosengren (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 Magnus Folcker (MP) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Simon Borup Swalander (M) Ja Rose-Marie Holmqvist (S), 

ordförande 
Ja 

Glenn Nilsson (M) Ja   
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§ 11 Dnr 2022-00578  
 

Fasta månadsarvoden i Värends 
räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i § 5 i 

dokumentet Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda.: 
Ordförande 8 % 
Vice ordförande 4 % 
Revisor 2,5 % 

 
2. Beslutet gäller retroaktivt från 1 januari 2023. 

 
Bakgrund 
Förbundsordningen för Värends räddningstjänst reviderades senast 
under 2020 i Alvesta respektive Växjö kommunfullmäktige. I 
förbundsordningen fördes då in att Arvoden och andra ekonomiska 
förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna 
ska bestämmas i enlighet Växjö kommuns arvodesbestämmelser (§ 17).  
 
Av den anledningen beslutade kommunstyrelsen i Växjö i § 344/2020 
om följande: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Värends räddningstjänstförbund 
ska lyda under samma arvodesbestämmelser som gäller för Växjö 
kommun, i enlighet med dokumentet Arvodesbestämmelser m.m. 
för förtroendevalda (senast reviderat av kommunfullmäktige 
2020-04-21). 

2. Kommunstyrelsen beslutar om fast månadsarvode enligt vad som 
anges i bilaga 1 till Arvodesbestämmelser m.m. för 
förtroendevalda om uppdrag med fast tid för Värends 
räddningstjänstförbund enligt följande: 
      Ordförande: 7,5 % 
      Vice ordförande: 3,5 % 

 
Det är därmed lämpligt att bestämmelserna förs in i dokumentet 
Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda. Det föreslås samtidigt 
en höjning av arvodet till 8 % för ordförande och 4 % för vice ordförande 
samt införande av ett fast månadsarvode för respektive revisor (1 från 
Växjö och 1 från Alvesta) på 2,5 %. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 65/2023 föreslagit följande: 
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1. Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i § 5 i 
dokumentet Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda.: 
Ordförande 8 % 
Vice ordförande 4 % 
Revisor 2,5 % 

 
2. Beslutet gäller retroaktivt från 1 januari 2023. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Värends räddningstjänstförbund 
Alvesta kommun 
Löneenheten 
Författningssamlingen 
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§ 12 Dnr 2021-00433  
 

Revidering av bolagsordning för Linnaeus Science 
Park AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar ny bolagsordning för Växjö Linnaeus Science 
Park AB enligt bilaga 1. 
 
Bakgrund 
När beslut togs om att lägga Science Park i eget bolag föreslogs följande 
om bolagets ledning: 
Växjö Linnaeus Science Park AB (VLSP) föreslås likt övriga bolag inom 
VKAB har sju ledamöter. Dessa ska utses av kommunfullmäktige i senare 
beslut under hösten. Det kommer då att föreslås att styrelsen kommer 
utgöras av en blandning mellan individer inom näringsliv, 
kunskapsmiljöer (ex akademi, RISE mm.) och ägare. Under 
uppbyggnadsskedet kommer ingen extern VD att rekryteras utan 
uppdraget kommer genomföras av Näringslivschefen tillsvidare. 
Då VLSP föreslås ha en blandad uppsättning styrelseledamöter är det av 
vikt att ägardirektiv och liknande styrdokument tas fram i samråd med 
berörda aktörer. Med anledning av detta föreslogs att bolagsordningen 
skulle ha följande lydelse, såvitt nu är aktuellt: 
 
§ 7 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lägst 2 och 
högst 4 suppleanter. 
 
Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i 
Växjö kommun och väljs på högst två år i taget på ordinarie 
bolagsstämma (årsstämma) för tiden intill slutet av nästa årsstämma 
eller, om styrelseledamot utsetts på två år, intill slutet av den 
årsstämman 
som infaller inom två år. 
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse, samt i förekommande fall andre vice ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 66/2023 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige antar ny bolagsordning för Växjö Linnaeus Science 
Park AB enligt bilaga 1. 
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Kommunchefen redogör i en skrivelse den 26 januari för ärendet. 
Eftersom tanken om externa ledamöter inte har realiserats saknas 
anledning för att styrelsen ska ha andra mandatperioder än övriga 
VKAB-bolag. § 7 ska därför ha följande lydelse: 
 
§ 7 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst elva ledamöter med lägst två 
och högst fem suppleanter. 
 
Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i 
Växjö kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter 
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämman 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse samt i förekommande fall andra vice ordförande. 
Bolagsordningen får därmed lydelse enligt bilaga 1. Ingen annan 
förändring är gjord än den ovan. 
 
Bilaga 1: Bolagsordning för Växjö Linnaeus Science Park AB. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Linnaeus Science Park AB 
Författningssamlingen 
Chefjuristen 
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§ 13 Dnr 2022-00602  
 

Avgiftsbefrielse för uteservering och trottoarpratare 
2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att under 2023 avgiftsbefria 

punkterna A4 - Uteserveringar samt B2.2 - Lös gatureklamskylt, 
m.m. i taxa för Avgifter för upplåtelse av offentlig plats.  

 
2. För att ta del av avgiftsbefrielsen ska en uteservering vara en 

aktiv yta för servering. 
 

3. Polistillstånd ska även fortsättningsvis sökas och avgiften för 
ansökan om Polistillstånd och ev. avgifter till privata 
fastighetsägare påverkas inte av detta beslut      

 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har i § 160/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
under 2023 ska avgiftsbefria punkterna A4 - Uteserveringar samt B2.2 - 
Lös gatureklamskylt, m.m. i taxa för Avgifter för upplåtelse av offentlig 
plats. Vidare föreslår nämnden att avgiftsbefrielsen ska villkoras av att 
en uteservering vara en aktiv yta för servering och att polistillstånd ska 
även fortsättningsvis sökas och avgiften för ansökan om polistillstånd 
och ev. avgifter till privata fastighetsägare påverkas inte av beslutet. 
 
Kommunstyrelsen vill betona att vi under en lång tid har befunnit oss i 
ett läge där näringslivet är mycket ansträngt. Detta på grund av Covid-
19 och nu den ekonomiska situationen med hög inflation och höga 
energikostnader. Det är därför viktigt att Växjö kommun gör så mycket 
man kan för att underlätta situationen.      
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 25/2023 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under 2023 avgiftsbefria 
punkterna A4 - Uteserveringar samt B2.2 - Lös gatureklamskylt, 
m.m. i taxa för Avgifter för upplåtelse av offentlig plats.  

2. För att ta del av avgiftsbefrielsen ska en uteservering vara en 
aktiv yta för servering. 

3. Polistillstånd ska även fortsättningsvis sökas och avgiften för 
ansökan om Polistillstånd och ev. avgifter till privata 
fastighetsägare påverkas inte av detta beslut  
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-Tekniska nämndens beslut i § 160/2022. 
 
  
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Samhällsbyggnadsnämnden      
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§ 14 Dnr 2023-00040  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige - Ida Eriksson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län för ny sammanräkning.   
 
Bakgrund 
Ida Eriksson (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
För kännedom 
Ida Eriksson 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 15 Dnr 2023-00077  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Malin Stadig Lundgren (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län för ny sammanräkning.   
 
Bakgrund 
Malin Stadig Lundgren (KD) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
För kännedom 
Malin Stadig-Lundgren 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
 
      

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2023-02-28 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

41 (72) 

 

§ 16 Dnr 2023-00045  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Nora Lindqvist (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län för ny sammanräkning.   
 
Bakgrund 
Nora Lindqvist (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
      
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
För kännedom 
Nora Lindqvist 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
 
      

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2023-02-28 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

42 (72) 

 

§ 17 Dnr 2022-00548  
 

Val av lekmannarevisorer och revisorer för 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse revisorer enligt vallista daterad 
den 14 februari 2023. 
      
Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska utse revisorer till helägda och delägda 
kommunala bolag, förbund, stiftelser och föreningar där kommunen ska 
göra det enligt respektive bolagsordning, förbundsordning eller stadgar.    
      
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 2/2023 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att utse revisorer enligt vallista daterad 
den 14 februari 2023. 
 
-Vallista - Val att förrättas av kommunfullmäktige inför 2023 – revisorer 
2023-02-14. 
 
      
 
      
 
Beslutet skickas till 
 

För kännedom 

Valda 

Berörda organisationer 

Förtroendemannaregistret 

Löneenheten 
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§ 18 Dnr 351997  
 

Rättelse av val av ersättare till styrelsen för 
Kulturparken Småland AB samt St Sigfrid 
kommunikation AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige rättar sitt beslut i § 237/2022 med att utse 

Valon Rama (S) till ledamot i styrelsen för St Sigfrid 
Kommunikation AB i stället för Henrietta Serrate (S).  

 
2. Kommunfullmäktige rättar sitt beslut i § 237/2022 med att 

entlediga Lena Johansson (MP) från uppdraget som ersättare i 
styrelsen för Kulturparken Småland AB.  
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
     
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i § 237/2022 att utse Henrietta Serrate 
(S) till ledamot i styrelsen för St Sigfrid Kommunikation AB. Styrelsen i St 
Sigfrid Kommunikation AB ska vara samma som i Wexnet AB och 
beslutet behöver därmed rättas.  
 
Vidare beslutade kommunfullmäktige i samma paragraf att utse tre 
ersättare i styrelsen för Kulturparken Småland AB. Enligt den gällande 
bolagsordningen ska Växjö kommun endast utse två ersättare och 
beslutet behöver därmed rättas.     
      
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 1/2023 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige rättar sitt beslut i § 237/2022 med att utse 
Valon Rama (S) till ledamot i styrelsen för St Sigfrid 
Kommunikation AB i stället för Henrietta Serrate (S).  

2. Kommunfullmäktige rättar sitt beslut i § 237/2022 med att 
entlediga Lena Johansson (MP) från uppdraget som ersättare i 
styrelsen för Kulturparken Småland AB.       
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Valda 
St Sigfrid Kommunikation AB 
Kulturparken Småland AB 
Förtroendemannaregistret 
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§ 19 Dnr 2023-00026  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i direktionen 
för Värends räddningstjänst - Cheryl Jones Fur (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Magnus Wåhlin (MP) till ersättare i 

direktionen för Värends räddningstjänstförbund till och med 
2026-12-31. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Cheryl Jones Fur (MP) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 
ersättare i direktionen för Värends räddningstjänstförbund. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 3/2023 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Magnus Wåhlin (MP) till ersättare i 
direktionen för Värends räddningstjänstförbund till och med 
2026-12-31. 

      
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Magnus Wåhlin 
Cheryl Jones Fur 
Värends räddningstjänstförbund 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 20 Dnr 2023-00036  
 

Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Växjö 
Tingsrätt - Massimo Fedeli (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2023-04-

06. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Maria Sääf (S) till ny nämndeman i 
Växjö tingsrätt från och med 2023-04-06 till och med 2023-12-31. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Massimo Fedeli (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 
nämndeman i Växjö tingsrätt från och med 2023-04-06.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 4/2023 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Magnus Wåhlin (MP) till ersättare i 
direktionen för Värends räddningstjänstförbund till och med 
2026-12-31. 

      
 
Beslutet skickas till 
Växjö Tingsrätt 
 
För kännedom 
Massimo Fedeli 
Maria Sääf 
Förtroendemannaregistret 
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§ 21 Dnr 2023-00044  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i nämnden 
för arbete och välfärd - Yaman Masri (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Platsen lämnas vakant. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Yaman Masri (C) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i 
nämnden för arbete och välfärd. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 5/2023 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Magnus Wåhlin (MP) till ersättare i 
direktionen för Värends räddningstjänstförbund till och med 
2026-12-31. 

 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Yaman Masri 
Nämnden för arbete och välfärd 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 22 Dnr 2023-00070  
 

Avsägelse från uppdrag som 2:e vice ordförande i 
servicenämnden - Malin Stadig Lundgren (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Kaj-Mikael Petersson (KD) till ny 2:e 

vice ordförande i servicenämnden till och med 2026-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Malin Stadig Lundgren (KD) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 2:e 
vice ordförande i servicenämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 6/2023 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Kaj-Mikael Petersson (KD) till ny 2:e 
vice ordförande i servicenämnden till och med 2026-12-31. 

      
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Kaj-Mikael Petersson 
Malin Stadig Lundgren 
Servicenämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 23 Dnr 2023-00078  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden - Eva Ericsson (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Platsen lämnas vakant. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Eva Ericsson (L) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 7/2023 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Platsen lämnas vakant. 
      
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Eva Ericsson 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 24 Dnr 2023-00098  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden - Sara Iranshahi (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Jessica Whålstrand (SD) till ny 

ersättare i omsorgsnämnden till och med 2026-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Sara Iranshahi (SD) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 8/2023 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Jessica Whålstrand (SD) till ny 
ersättare i omsorgsnämnden till och med 2026-12-31. 

 
      
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Jessica Whålstrand 
Sara Iranshahi 
Omsorgsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 25 Dnr 2023-00100  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden - Abdalaziz Mahdi (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Fares Abugharbia (S) till ny ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden till och med 2026-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Abdalaziz Mahdi (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 9/2023 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Fares Abugharbia (S) till ny ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden till och med 2026-12-31. 

      
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Fares Abugharbia 
Abdalaziz Mahdi 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 26 Dnr 2023-00103  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden - Simon Johansson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Alexander Harréns (SD) till ny 

ersättare i samhällsbyggnadsnämnden till och med 2026-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Simon Johansson (SD) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 10/2023 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Alexander Harréns (SD) till ny 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden till och med 2026-12-31. 

      
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Alexander Harréns 
Simon Johansson 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 27 Dnr 2023-00105  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
servicenämnden - Erika Lagergren (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Laila Stein (S) till ny ersättare i 

servicenämnden till och med 2026-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Erika Lagergren (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i 
servicenämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 11/2023 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Laila Stein (S) till ny ersättare i 
servicenämnden till och med 2026-12-31. 

      
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Laila Stein 
Erika Lagergren 
Servicenämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 28 Dnr 2023-00124  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden Marcus Clarin (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Jessica Waldem (M) till ny ersättare i 

omsorgsnämnden till och med 2026-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Marcus Clarin (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 12/2023 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Jessica Waldem (M) till ny ersättare i 
omsorgsnämnden till och med 2026-12-31. 

      
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Jessica Waldem 
Marcus Clarin 
Omsorgsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 29 Dnr 2023-00128  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Vidingehem AB - Kaj-Mikael Petersson (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Ricardo Chavez (KD) till ny ledamot i 

styrelsen för Vidingehem AB till och med ordinarie bolagsstämma 
2027. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Kaj-Mikael Petersson (KD) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 
ledamot i styrelsen för Vidingehem AB. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 14/2023 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Ricardo Chavez (KD) till ny ledamot i 
styrelsen för Vidingehem AB till och med ordinarie bolagsstämma 
2027. 

      
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Ricardo Chavez 
Kaj-Mikael Petersson 
Vidingehem AB 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 30 Dnr 2022-00562  
 

 

Revidering av ordning för inkallande av ersättare till 
tjänstgöring 2023-2026 för Socialdemokraterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige reviderar ordning för inkallande av ersättare 

till tjänstgöring 2023-2026 avseende Socialdemokraterna enligt 
följande: 
 
Personlig ersättare, S, V, MP, C, L, M, KD, därefter den till 
levnadsåren äldste ersättaren. 

 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Socialdemokraterna önskar revidera sin del av bestämmelserna för 
ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring 2023-2026, senast 
beslutade av kommunfullmäktige i § 238/2022. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 13/2023 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige reviderar ordning för inkallande av ersättare till 
tjänstgöring 2023-2026 avseende Socialdemokraterna enligt följande: 

 
Personlig ersättare, S, V, MP, C, L, M, KD, därefter den till levnadsåren 
äldste ersättaren. 
     
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Nämnder och styrelser 
Kanslichefen 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2023-02-28 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

57 (72) 

 

§ 31 Dnr 2022-00378  
 

Ändring av sammanträdestider med anledning av ny 
dag för budgetfullmäktige  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att budgetfullmäktige ska 

genomföras den 21 november med start kl. 09.00. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet den 7 juni startar 
kl. 14.00 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat om sammanträdestider för 2023. 
 
Den politiska ledningen har nu föreslagit att budgetfullmäktige ska 
genomföras i november i stället för juni. Med anledning av det behöver 
kommunfullmäktige besluta om ändrade sammanträdestider. 
 
      
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Kulturparken Småland AB 
Öppna kanalen Växjö 
Växjö Närradioförening 
Ekonomi- och finanschefen 
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§ 32 Dnr 2022-00585  
 

Årsplan för kommunfullmäktiges arbete 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar information om årsplan för 
kommunfullmäktiges arbete 2023. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att kommunfullmäktige 
årligen ska få en årsplan över de ärenden som fullmäktige ska behandla 
kommande år.  
 
Årsplanen ska innehålla information om när fullmäktige ska besluta om 
sina ärenden. Den består dels av återkommande ärenden som behandlas 
av fullmäktige vid samma tid varje år och dels av ärenden som är 
specifika för det aktuella året. 
 
Beslutsunderlag 
Årsplan för kommunfullmäktige 2023     
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§ 33 Dnr 2023-00014  
 

Redovisning av inkomna motioner och 
medborgarförslag samt överlämnande av 
beslutanderätten i ärenden väckta genom 
medborgarförslag 2023 

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 
2023-01-02  Motion om namnbyte på bostadsbolaget Vidingehem - 

Patrik Åkesson (KD), Sofia Stynsberg (M) och Christina 
Rosén (L) 

 
Medborgarförslag 
2022-12-11 Medborgarförslag om belysning av Sjöbols isplan i Ingelstad 

överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden 
2022-12-12 Medborgarförslag om hundkojor i Växjö city överlämnas till 

samhällsbyggnadsnämnden 
2022-12-13 Medborgarförslag om bättre omhändertagande vid 

demensdiagnos överlämnas till omsorgsnämnden 
2023-01-02 Medborgarförslag om tillbyggnad av Växjö simhall 

överlämnas till kommunstyrelsen 
2023-01-03 Medborgarförslag om fyrverkerier överlämnas till 

kommunstyrelsen 
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2023-01-04 Medborgarförslag om att respektera konsten i staden 
överlämnas till kommunstyrelsen 

2023-01-05 Medborgarförslag om parkeringstider i Växjö överlämnas 
till kommunstyrelsen 

2023-01-06 Medborgarförslag om ersättning till familjer med 
ekonomiskt bistånd för omkostnader på receptbelagda 
mediciner överlämnas till nämnden för arbete och välfärd 

2023-01-06 Medborgarförslag om betald sjukdomsperiod för anställda 
på Växjö kommun överlämnas till kommunstyrelsen 

2023-01-12 Medborgarförslag om utökad äldreomsorg i Lammhult 
överlämnas till omsorgsnämnden 

2023-01-12 Medborgarförslag om kommunala villatomter i Furuby 
överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden 

2023-01-12 Medborgarförslag om fotbollsplan i Furuby överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 

2023-01-17 Medborgarförslag om lekplats i Åby överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 

2023-01-17 Medborgarförslag om utökad hinderbana vid Kampen 
överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden 

2023-01-20 Medborgarförslag om öppen gymnastiksal på helger 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden 

2023-01-21 Medborgarförslag om cykeltvätt i centrala Växjö 
överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden. 

2023-01-21 Medborgarförslag om samhällsinformation till 
fastighetsägare överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden 

2023-01-22 Medborgarförslag om barnomsorg för förvaltare/gode män 
överlämnas till utbildningsnämnden 

2023-01-29 Medborgarförslag om ljusfest i november överlämnas till 
kultur- och fritidsnämnden 

2023-01-30 Medborgarförslag om tillgänglighet för rörelsehindrade vid 
badplatser i centrala Växjö överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 

2023-01-30 Medborgarförslag om att flytta Regionteatern Blekinge-
Kronoberg till det gamla kommunhuset överlämnas till 
kommunstyrelsen 

2023-01-31  Medborgarförslag om lekplatsen på Klostergatan 
överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden 

2023-02-02 Medborgarförslag om Street Art i gångtunneln vid Pär 
Lagerkvistskolan i Växjö överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 

2023-02-06 Medborgarförslag om grillplats på Ekhöjdens lekplats i 
Växjö överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden 

2023-02-12 Medborgarförslag om förändringar i miljön vid Ryttartorpet 
i Växjö överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden 
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Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Nämnden för arbete och välfärd 
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§ 34 Dnr 2023-00016  
 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.   
 
Bakgrund 
Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige: 
 
2022-12-14 Kommunens revisorers granskning av öppenvårdsinsatser 

för barn och ungdom 
2022-12-21 Rapportering från NAV av ej verkställda beslut kvartal 3 

2022 
2022-12-21 Beslut utbildningsnämnden 2022-12-14 § 187 om 

medborgarförslag avseende digital kalenderinformation för 
läsår 

2022-12-22 Kultur- och fritidsnämndens beslut om medborgarförslag 
om bokbänk 

2022-12-22 Kultur- och fritidsnämndens beslut rörande 
medborgarförslag om julgranständning 

2022-12-28 Tekniska nämnden 2022-12-15  § 191 Yttrande över 
granskning av kommunens gatuunderhåll 

2022-12-28 Tekniska nämnden 2022-12-15  § 195 Medborgarförslag om 
miljösmart tak på parkeringar 

2022-12-28 Tekniska nämnden 2022-12-15  § 196 Medborgarförslag om 
att sätta upp fotbollsmål i parken i Vikaholm 

2022-12-28 Tekniska nämnden 2022-12-15  § 197 Medborgarförslag om 
att skapa en sjöväg mellan Helgasjön och Växjösjön 

2022-12-28 Tekniska nämnden 2022-12-15  § 198 Medborgarförslag om 
ett vackert stortorg 

2022-12-28 Tekniska nämnden 2022-12-15  § 199 Medborgarförslag om 
bättre träningsmöjligheter utomhus 

2022-12-28 Tekniska nämnden 2022-12-15  § 200 Medborgarförslag om 
fler badplatser - Badbrygga vid Vallen 

2022-12-28 Tekniska nämnden 2022-12-15  § 201 Medborgarförslag om 
18 håls discogolfbana i Växjö 

2022-12-28 Tekniska nämnden 2022-12-15  § 204 Medborgarförslag om 
cykelbana mellan Teleborg och Tävelsås 

2022-12-28 Tekniska nämnden 2022-12-15  § 205 Medborgarförslag om 
cykelparkering i södra Ingelstad 

2022-12-28 Tekniska nämnden 2022-12-15  § 206 Medborgarförslag om 
ny cykel- och gångöverfart i Sandsbro 
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2022-12-28 Tekniska nämnden 2022-12-15  § 207 Medborgarförslag om 
gång- och cykelbro över väg 37 norr om Norremarks-
rondellen 

2022-12-28 Tekniska nämnden 2022-12-15  § 194 Medborgarförslag om 
att återställa natur utmed Gösta Edströms väg 

2023-01-11 Miljö- och hälsoskydds beslut om indexuppräkning av taxa 
för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område 

2023-01-11 Beslut om efterträdarval KF 
2023-01-11 Beslut om efterträdarval KF 
2023-01-11 Beslut om indexuppräkning av taxa för miljö- och 

hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn inom 
strålskyddslagens område 

2023-01-11 Beslut om indexuppräkning av taxa för miljö- och 
hälsoskyddsnämndens kontroll av handel med receptfria 
läkemedel 

2023-01-17 Information om nämndemannaval 2023 
2023-01-18 Inbjudan Webbinarium - hot och hat mot förtroendevalda 

våren 2023 
2023-01-31 Revisionsrapport samt yttrande avseende uppföljning av 

placeringar för barn och unga 
2023-02-03 Revisionsplan Växjö kommun 2023 
2023-02-06 Bokslut för BN, TN och MHN 2022 
2023-02-09 Rapport från omsorgsnämnden om ej verkställda beslut SoL 

kvartal 4 
2023-02-09 Rapport från omsorgsnämnden om ej verkställda beslut LSS 

kvartal 4 
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§ 35 Dnr 2023-00015  
 

Godkännande av framställda interpellationer  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om 
interpellationer som har inkommit får ställas.  
 
Beslutsunderlag 
Följande interpellationer har inkommit sedan senaste sammanträdet: 
 
2023-02-14 Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Julia 

Berg (S) från Anton Olsson (M) om utbildning av rektorer 
2023-02-15 Interpellation till kommunalrådet Magnus P Wåhlin (MP) 

från Jon Malmqvist (KD) om retorik rörande sommarskola 
och feriejobb 

2023-02-16 Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Tomas 
Thornell (S) från Sofia Stynsberg (M) om hjälpmedel inom 
omsorgen 

2023-02-17 Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Julia 
Berg (S) från Christina Rosén (L) gällande kvalitetssäkring av 
språkundervisningen 

2023-02-20 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Malin 
Lauber (S) från Gunnar Nordmark (L) om framtiden för 
Kronobergs slottsruin 
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§ 36 Dnr 2022-00612  
 

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande 
Tomas Thornell (S) från Christer Svensson (SD) om 
hemtjänstranking 

Kommunfullmäktige har godkänt att en interpellation till 
omsorgsnämndens ordförande Tomas Thornell (S) från Christer 
Svensson (SD) om hemtjänstranking får ställas. 
 
Interpellationen besvaras av Tomas Thornell.      
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§ 37 Dnr 2022-00403  
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Anna Tenje (M) från Christer Svensson (SD) om 
momsdetektiven Refero 

Kommunfullmäktige har beslutat att en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Christer Svensson 
(SD) om momsdetektiven Refero får ställas.  
 
Med anledning av att Malin Lauber nu är kommunstyrelsens ordförande 
besvaras interpellationen av Malin Lauber. 
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§ 38 Dnr 2023-00093  
 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande 
Julia Berg (S) från Anton Olsson (M) om utbildning 
av rektorer 

Kommunfullmäktige har beslutat att en interpellation till 
utbildningsnämndens ordförande Julia Berg (S) från Anton Olsson (M) 
om utbildning av rektorer får ställas. 
 
Interpellationen besvaras av Julia Berg.     
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§ 39 Dnr 2023-00106  
 

Interpellation till kommunalrådet Magnus P Wåhlin 
(MP) från Jon Malmqvist (KD) om retorik rörande 
sommarskola och feriejobb 

 
Kommunfullmäktige har godkänt att en interpellation till 
kommunalrådet Magnus P Wåhlin (MP) från Jon Malmqvist (KD) om 
retorik rörande sommarskola och feriejobb får ställas. 
 
Interpellationen besvaras av Magnus P Wåhlin.     
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§ 40 Dnr 2023-00112  
 

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande 
Tomas Thornell (S) från Sofia Stynsberg (M) om 
hjälpmedel för omsorgstagare 

Kommunfullmäktige har godkänt att en interpellation till 
omsorgsnämndens ordförande Tomas Thornell (S) från Sofia Stynsberg 
(M) om hjälpmedel för omsorgstagare får ställas. 
 
Interpellationen besvaras av Tomas Thornell.   
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§ 41 Dnr 2023-00116  
 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande 
Julia Berg (S) från Christina Rosén (L) gällande 
kvalitetssäkring av språkundervisningen 

Kommunfullmäktige har godkänt att en interpellation till 
utbildningsnämndens ordförande Julia Berg (S) från Christina Rosén (L) 
gällande kvalitetssäkring av språkundervisningen får ställas. 
 
Interpellationen besvaras av Julia Berg.    
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§ 42 Dnr 2023-00119  
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Malin Lauber (S) från Gunnar Nordmark (L) om 
framtiden för Kronobergs slottsruin 

Kommunfullmäktige har godkänt att en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber (S) från Gunnar Nordmark 
(L) om framtiden för Kronobergs slottsruin får ställas. 
 
Interpellationen besvaras av Malin Lauber.      
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§ 43 Dnr 2022-00492  
 

Anmälan av politisk sekreterare för 
Socialdemokraterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar anmälan  
 
Bakgrund 
Julia Berg (S) anmäler Per Jodenius som politisk sekreterare på 100 % 
från 1 mars till 30 september 2023.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Kanslichefen 
Löneenheten 
      

 


