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Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 15:10 – 17.10 

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) 
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) 
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) 
Benjamin Stynsberg (M) 
Pernilla Wikelund (SD) 
Christer Svensson (SD) 
Conny Lindahl (SD) 
Alexander Harréns (SD) § 144-185 
Martin Landelius (SD) § 186 
Sara Iranshahi (SD) 
Romeo Pettersson (SD) 
Michel Bergendorff (SD) 
Maria Garmer (V) 
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Johnny Werlöv (V) 
Frida Sandstedt (V) 
Björn Kleinhenz (V) 
Andreas Olsson (C) 
Tina Sturesson (C) 
Thomas Magnusson (C) 
Anna Zelvin (KD) 
Jon Malmqvist (KD) 
Patrik Åkesson (KD) 
Gunnar Nordmark (L) 
Christina Rosén (L) 
Pernilla Bodin (MP) 
Magnus Wåhlin (MP) 
Roland Gustbée (M) 
Simon Borup Swalander (M) 
Denice Brewer (M) 
Kristian Rappner (V) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Simon Johansson (SD) 
Håkan Frizén (V) 
Kulla Persson Kraft (V) 
Erika Lagergren (S) 
Eva Gustafsson (S) 
Michael Sjöö (S) 
Anette Nerlie-Anderberg (S) 
Anders Lindoff (S) 
Jenny Sjöström (S) 
Henrik Vahldiek (S) 
Agna Beslija (S) 
Johan Jakobsson (S) 
Sara Gille (S) 
Ricardo Chavez (KD) 
Malin Stadig Lundgren (KD) 
Björn Svensson (M) 
Magnus Folcker (MP) 
Cheryl Jones-Fur (MP) 
Pia Philipsson (M) 
Agneta Nordlund G-son (M) 
Ingrid Stålne (M) 
Annika Nilsson (C) 
Claes Bromander (C) 
Anders Westin (S) 
Johnny Lindman (M) 
Martin Elovsson (M) 
Michael Färdig (L) 
Rickard Karlsson (L) 
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Tjänstepersoner 

 
Martin Fransson, sekreterare 
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare 

 
Övriga 

 
Örjan Mossberg (V), ordförande i kommunens 
revisorer § 146 
 
Emil Andersson, KPMG  

 

Justering 

 

Justerare Tomas Thornell (S) 
Anton Olsson (M) 
 

Plats och tid Kommunhuset, den 21 oktober kl. 13.00 

Justerade paragrafer §§ 132-186 

Ajournering 15.35 – 16.00 
16.50 – 17.00 
17.00 – 17.05 
 
 

Allmänhetens 
frågestund 
 

En medborgare frågar om kommunen ska 
utreda Centerpartiets nya valsamverkan. 
 
Frågan besvaras inte. 

 
Övrigt 
 
 
 
Underskrifter 

 
Kommunfullmäktige uppmärksammar genom en 
stund av tystnad de offer som drabbats av våldet 
i Iran. 

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Martin Fransson 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Rose-Marie Holmqvist 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Tomas Thornell 

 
Justerare 
 

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

                                  Bevis om anslag av protokoll 
 

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2022-10-18 är 
justerat. 

Anslagsdag 2022-10-24 

Anslaget tas ner 2022-11-15 

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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§ 144 Dnr 297080 
Justering av protokoll............................................................................... 9 

§ 145 Dnr 328255 
Godkännande av dagordning ............................................................. 10 

§ 146 Dnr 2022-00456 

Revisorernas granskning och bedömning av delårsrapport till 
och med augusti 2022 ............................................................................. 11 

§ 147 Dnr 2022-00010 
Delårsrapport för Växjö kommun efter augusti 2022 .................... 12 

§ 148 Dnr 297257 
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§ 149 Dnr 2022-00075 
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§ 150 Dnr 2022-00012 

Utdelning av Växjö kommuns mångfaldspris ....................................16 

§ 151 Dnr 2022-00176 

Motion om att införa gratis mensskydd i Växjös skolor - Maria 
Garmer (V) .................................................................................................. 17 

§ 152 Dnr 2022-00308 

Medborgarförslag om Nordens plats i Växjö ................................... 18 

§ 153 Dnr 2022-00310 
Investering i utjämningsmagasin vid Sundet .....................................19 

§ 154 Dnr 2022-00314 

Justering av exploateringskalkyl VA för verksamhetsområdet 
Västra Nylanda ......................................................................................... 21 

§ 155 Dnr 2022-00304 
VoB Kronoberg årsredovisning och revisionsberättelse för 2021
 ...................................................................................................................... 23 

§ 156 Dnr 2022-00260 
Årsredovisning och revisionsberättelse för 
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§ 157 Dnr 2022-00350 
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Räddningstjänstförbund ........................................................................ 27 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-10-18 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

6 (72) 

 

§ 158 Dnr 2022-00316 
Revidering av Bestämmelser för IT, telefoni och tekniskt stöd för 
förtroendevalda ....................................................................................... 29 

§ 159 Dnr 2022-00313 
Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning år 2023 ................................................................. 30 

§ 160 Dnr 2022-00341 

Redovisning av partistöd för år 2021 ................................................. 32 

§ 161 Dnr 2022-00428 
Ekonomiskt stöd till föreningar för energikostnader 2022 ........... 33 

§ 162 Dnr 2022-00427 
Extra medlemsbidrag Värends räddningstjänst 2022 ................... 35 

§ 163 Dnr 2022-00430 
Amorteringsbefrielse hösten 2022 samt helår 2023 ...................... 37 

§ 164 Dnr 2022-00437 
Fond för investeringar i energieffektiva lösningar 2022 .............. 39 

§ 165 Dnr 2022-00431 
Upprustning av Kronobergs slottsruin 2022 ...................................... 41 

§ 166 Dnr 2022-00426 
Skolsatsningar 2022 ................................................................................ 43 

§ 167 Dnr 2022-00429 
Utveckla Evedal 2022 ............................................................................. 44 

§ 168 Dnr 2022-00432 

Carl Milles staty och upprustning av Museiparken 2022 ............. 46 

§ 169 Dnr 2022-00451 
Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente ..... 48 

§ 170 Dnr 2021-00573 

Revidering av Tillämpningsanvisningar för vård- och 
omsorgsavgifter 2022 ............................................................................. 50 

§ 171 Dnr 2022-00453 
Revidering av ägardirektiv för Växjö Energi AB ............................. 52 

§ 172 Dnr 2022-00389 

Anmälan av fjärrvärme- och närvärmepriser 2023 ....................... 54 

§ 173 Dnr 2022-00415 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och ersättare i styrelsen för Videum AB - 
Albert Sadiku (L) ....................................................................................... 55 

§ 174 Dnr 2022-00380 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-10-18 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

7 (72) 

 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden - 
Harry White (S) ........................................................................................ 56 

§ 175 Dnr 2022-00460 
Avsägelse från uppdrag som kommunalråd, ledamot i 
kommunstyrelsen, ledamot i krisledningsnämnden samt 
ordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB) - Oliver 
Rosengren (M) .......................................................................................... 57 

§ 176 Dnr 2022-00484 
Avsägelse från uppdrag som 1:e vice ordförande i 
byggnadsnämnden - Anton Olsson (M) ............................................ 59 

§ 177 Dnr 2022-00500 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden - 
Ann-Margreth Willebrand (L) ............................................................. 60 

§ 178 Dnr 2022-00512 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden och 
gode män enligt fastighetsbildningslagen med sakkunskap 
avseende tätortsförhållanden - Andreas Ekman (M) ....................61 

§ 179 Dnr 2022-00445 

Ledighet från uppdrag som ordförande i utbildningsnämnden 
samt ersättare i kommunstyrelsen - Ida Eriksson (M) ................... 62 

§ 180 Dnr 2022-00014 

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt 
överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom 
medborgarförslag ................................................................................... 63 

§ 181 Dnr 2022-00016 
Meddelanden till kommunfullmäktige ................................................ 66 

§ 182 Dnr 2022-00015 

Godkännande av framställda interpellationer ............................... 68 

§ 183 Dnr 2022-00294 
Redovisning av interpellationssvar från tekniska nämndens 
ordförande, Sofia Stynsberg (M), till Carin Högstedt (V) om 
trafikterminal i Sandsbro ....................................................................... 69 

§ 184 Dnr 2022-00403 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
från Christer Svensson (SD) om momsdetektiven Refero ............. 70 

§ 185 Dnr 2022-00206 

Interpellation till ordföranden i kommunstyrelsens organisations- 
och personalutskott Andreas Olsson (C) från Björn Kleinhenz (V) 
om hur Växjö kommun arbetar för att åter få till stånd en 
facklig samverkan .................................................................................... 71 
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§ 186 Dnr 2022-00404 
Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) 
och utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) från 
Christer Svensson (SD) om beredskap vid strömavbrott .............. 72 
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§ 144 Dnr 297080  
 

Justering av protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Anton Olsson (M) och Thomas Thornell 
(S) ska justera dagens protokoll. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
 
Justering äger rum fredagen den 21 oktober klockan 11.00 i Växjö 
kommunhus 
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§ 145 Dnr 328255  
 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande ändring: 

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

 
Bakgrund 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) frågar om kommunfullmäktige 
godkänner den utskickade dagordningen med följande ändring: 

- Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
från Christer Svensson (SD) om momsdetektiven Refero utgår 
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§ 146 Dnr 2022-00456  
 

Revisorernas granskning och bedömning av 
delårsrapport till och med augusti 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige notera informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Örjan Mossberg (V), ordförande i kommunens revisorer, informerar om 
granskningen av delårsbokslutet efter augusti.  
 
Kommunens revisorer har synpunkter på dels pensionsredovisningen 
och dels modellen för gatukostnadsersättning.  
 
Emil Andersson, KPMG, lämnar därefter kompletterande information om 
redovisningen av semesterlöneskulden där kommunens revisorer också 
påtalar brister.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunens revisorers delårsbedömning efter augusti 
 
Granskning av delårsrapport per 2022-08-31 
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§ 147 Dnr 2022-00010  
 

Delårsrapport för Växjö kommun efter augusti 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport januari-augusti 2022, 
Växjö kommun. 
   
Bakgrund 
Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en 
delårsrapport som omfattar en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av året. Växjö kommun har valt att upprätta en delårsrapport 
per augusti. Delårsrapporten ska omfatta uppföljning av både ekonomi 
och verksamhet. Revisorerna ska granska delårsrapporten och lämna ett 
särskilt revisorsutlåtande.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 295/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
godkänner Delårsrapport januari-augusti 2022, Växjö kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att hanteringen av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden bedömda negativa budgetavvikelse med 0,5 
miljoner kronor för helåret 2022 behandlas i eget ärende.   
 
Kommunchefen har i en skrivelse, den 26 september 2022, redogjort för 
ärendet. Kommunens helårsprognos för 2022 bedöms ge ett resultat på 
280 miljoner kronor. Jämfört med fastställd budget innebär detta en 
avvikelse på 199 miljoner kronor. 
 
Den enskilt största orsaken till årets budgetavvikelse är höga 
skatteavräkningar för såväl 2021 som 2022. Uppgift om dessa 
slutavräkningar erhåller kommunen under innevarande budgetår. Då 
budget för 2022 fastställs i juni 2021 finns dessa således inte i den 
fastställda budgeten. En annan väsentlig avvikelse avser övriga poster 
och omfattar olika satsningar som föreslagits 2022 och som 
kommunfullmäktige förväntas ta beslut om under hösten. 
 
Nämnder och kommunstyrelsen prognosticerar sammantaget ett 
överskott på 83 miljoner kronor. De nämnder som visar störst avvikelse 
är kommunstyrelsen, nämnden för arbete och välfärd, omsorgsnämnden 
och utbildningsnämnden. 
 
-Delårsrapport januari-augusti 2022, Växjö kommun 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Nämnder och kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Ekonomi- och finanschef 
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§ 148 Dnr 297257  
 

Ledamöternas och ersättarnas frågestund 

 
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde. 
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§ 149 Dnr 2022-00075  
 

Utdelning av pris till årets arbetsplats 

 
Priset för årets arbetsplats tilldelas Ljungfälleskolan. 
 
Priset till årets arbetsplats delas ut av Andreas Olsson, ordförande i 
organisations- och personalutskottet som också läser upp motiveringen. 
 
Priset tas emot av Emma Linderholm, rektor och Anna Folkesson 
specialpedagog på Ljungfälleskolan.  
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§ 150 Dnr 2022-00012  
 

Utdelning av Växjö kommuns mångfaldspris 

 
Växjö kommuns mångfaldspris 2022 tilldelas:  
• Tallgårdens biblioteket  
 
• Jan Niklasson, ordförande i BK:s sektion för personer med 
funktionsnedsättning, Kul med Boll  
 
Priserna delas ut av Gunnar Nordmark (L), ordförande i 
hållbarhetsutskottet. 
 
Mottagarna tackar för utmärkelsen och berättar om det arbete de 
bedriver. 
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§ 151 Dnr 2022-00176  
 

Motion om att införa gratis mensskydd i Växjös 
skolor - Maria Garmer (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att utbildningsnämnden 
redan arbetar med att menssäkra våra skolor och göra mensskydd 
tillgängligt på skolornas toaletter. 
 
Bakgrund 
Maria Garmer (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar: 
- Att Växjö kommun inför gratis mensskydd på alla kommunens 
grundskolor, grundsärskola, gymnasieskolor och gymnasiesärskola. 
- Att mensskydden finns tillgängliga på eller i anslutning till toaletterna 
via särskilda automater eller andra lösningar som varje skola anser blir 
bäst hos dem. Mensskydden ska dock vara tillgängliga under hela 
skoldagen och inte vara beroende av att personal finns på plats och kan 
dela ut dem.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 282/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
besvarar motionen med att utbildningsnämnden redan arbetar med att 
menssäkra våra skolor och göra mensskydd tillgängligt på skolornas 
toaletter. 
 
-Utbildningsnämndens beslut 2022-05-04 (§77/2022) 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Motionären 
Utbildningsnämnden 
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§ 152 Dnr 2022-00308  
 

Medborgarförslag om Nordens plats i Växjö 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till 

tekniska nämnden att skapa en Nordens plats i Växjö. 
 

2. Kostnaden delas mellan tekniska nämnden och 
kommunfullmäktiges vänortsbudget. 

 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunstyrelsen angående 
skapandet av en Nordens plats med vägskylt som där beskriver både 
avstånd och väderstreck till Växjös nordiska vänorter. 
 
Tekniska nämnden och kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens 
presidier har lämnats möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 305/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till 
tekniska nämnden att skapa en Nordens plats i Växjö. 

2. Kostnaden delas mellan tekniska nämnden och 
kommunfullmäktiges vänortsbudget. 

 
-Tekniska nämndens yttrande § 125/2022 
 
-Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens presidiers beslut § 65/2022 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
KF/KS presidie 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
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§ 153 Dnr 2022-00310  
 

Investering i utjämningsmagasin vid Sundet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner investeringen gällande 

utjämningsmagasin vid Sundet i enlighet med bilagt förslag.  
 

2. Totalkostnaden för projektet är kalkylerat till 69,5 miljoner. Om 
beräknad totalkostnad baserat på inkomna anbud i samband med 
kommande upphandling överstiger 75 miljoner avbryts 
upphandlingen 

 
Bakgrund 
När avloppsreningsverket Sundet byggdes 1994 dimensionerades det för 
ett inkommande flöde (Qdim) på 1500 m3/t och ett högsta flöde (Qmax) 
på 3000 m3/tim. Praktisk drift genom åren visar att reningsverkets 
processer klarar att rena avloppsvattnet med bibehållande av hög 
reningsgrad upp mot 2600 m3/tim. Vid högre flöden uppstår ofta 
slamflykt med risk att slammet sätter igen sandfiltret. Sandfiltret är 
reningsverkets poleringssteg som främst skall säkra låga halter av fosfor 
i utgående avloppsvatten. Detta innebär att avloppsvattnet ofta leds 
förbi sandfiltret vid höga flöden och ett något sämre renat avloppsvatten 
går ut i Norra Bergundasjön under högflödessituationer. 
 
För att minska antalet tillfällen då avloppsvatten behöver ledas förbi 
filtersteget eller att bräddning av orenat eller bara delvis renat 
avloppsvatten måste ske har förslag om anläggande av ett 
utjämningsmagasin för till avloppsreningsverket inkommande 
avloppsvatten tagits fram. 
 
I det planerade utjämningsmagasinet kan kortvariga flödestoppar lagras 
och återföras till reningsverket när flödet åter fallit tillbaka. Magasinet 
är delat i två delar, ett betongmagasin på 7000 m3 och ett jordmagasin 
på 20 000 m3. Genom studier av historiska flöden kommer 
betongmagasinet att användas med viss regelbundenhet medan 
jordmagasinet bara kommer att behövas vid få tillfällen. 
 
Att minska utsläppet av framför allt fosfor är en viktig åtgärd för att 
Norra Bergundasjöns kvalitet ska förbättras och ska ses som en 
delåtgärd i åtgärdsprogram för Växjösjöarna. 
För att minska antalet tillfällen då avloppsvatten behöver ledas förbi 
filtersteget eller att bräddning av orenat eller bara delvis renat 
avloppsvatten måste ske har förslag om anläggande av ett 
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utjämningsmagasin för till avloppsreningsverket inkommande 
avloppsvatten tagits fram. 
 
I det planerade utjämningsmagasinet kan kortvariga flödestoppar lagras 
och återföras till reningsverket när flödet åter fallit tillbaka. Magasinet 
är delat i två delar, ett betongmagasin på 7000 m3 och ett jordmagasin 
på 20 000 m3. Genom studier av historiska flöden kommer 
betongmagasinet att användas med viss regelbundenhet medan 
jordmagasinet bara kommer att behövas vid få tillfällen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 234/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige godkänner investeringen gällande 
utjämningsmagasin vid Sundet i enlighet med bilagt förslag.  

 
2. Totalkostnaden för projektet är kalkylerat till 69,5 miljoner. Om 

beräknad totalkostnad baserat på inkomna anbud i samband med 
kommande upphandling överstiger 75 miljoner avbryts 
upphandlingen 

 
-Tekniska nämndens beslut § 89/2022, Projektplan för 
  utjämningsmagasin vid Sundet 
-Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17, Projekt utjämningsmagasin 
   Sundet 
-Bilaga: Projektplan för utjämningsmagasin vid Sundet 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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§ 154 Dnr 2022-00314  
 

Justering av exploateringskalkyl VA för 
verksamhetsområdet Västra Nylanda 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner till ärendet bilagt förslag till justering av 
budgetkalkylen för anläggning av VA-ledningar och dagvattendammar 
för detaljplan Öjaby 1:17, Västra Nylanda i Öjaby. 
 
Ny reviderad budget är 188 miljoner kronor. 
 
Bakgrund 
Den 2020-05-18 vann detaljplanplan för verksamhetsområde Västra 
Nylanda laga kraft. Vid antagandet av detaljplanen beslutades en budget 
för VA anläggningar på 95 400 tkr. Vid kalkylen av denna budget 
användes endast en systemhandling som redovisade en grov 
detaljprojektering. 
 
Ingen markundersökning gjordes i samband med framtagande av 
detaljplan dvs den kalkyl som togs fram till detaljplanens antagande 
gjordes innan geotekniken var genomförd. 
 
Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1 är färdigställt för VA, etapp 2 är 
under utförande och etapp 3b har precis handlats upp. Etapp 3a återstår 
men är inkluderad i den totala budgeten. 
 
Projektet i sin helhet innebär att VA delen färdigställs först och 
resterande delar som gata och allmän platsmark färdigställs i senare 
skede med hänsyn till bland annat etableringar i området. 
 
Anledningar till budgetökningen: 
Vid Projektering (ca 15 %) 

• Ändrat materialval för vattenledning från plast till segjärn för att 
underlätta den framtida driften. 

• Grove dimensionering av dagvattenledningar 
• Större pumpstationer 

 
Upphandling (ca 25%) 

• Dålig konkurrens vid upphandling 
• Materialpriser och bränslekostnad har stigit 
• Osäkra kostnader och leveranstider p.g.a. omvärldsläge  
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Under entreprenaden (ca 60%) 
• Förekomst av av siltiga jordarter har led till att en stor del av 

massor som skulle återanvändas i VA schakten har bytts mot Fall 
b massor. 

• Större förekomst av berg än det som geotekniska 
undersökningen redovisade. 

• Större dimension av ledningar medför en bredare sektion att 
schakta vilket resulterar i en större volym av massor att hantera. 

• Tidspress ger kostnadsökning för hantering av moränmassor. 
• Problem med borrningen under väg 25. Ökade kostnader på ca 10 

000 tkr.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 235/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige godkänner till ärendet bilagt förslag till justering av 
budgetkalkylen för anläggning av VA-ledningar och dagvattendammar 
för detaljplan Öjaby 1:17, Västra Nylanda i Öjaby. 
Ny reviderad budget är 188 miljoner kronor.    
 
-Tekniska nämndens beslut § 88/2022 
-Förvaltningschefens skrivelse daterad 2 maj 2022 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-10-18 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

23 (72) 

 

§ 155 Dnr 2022-00304  
 

VoB Kronoberg årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och 

revisionsberättelse 2021 för kommunalförbund VoB Kronoberg. 
 

2. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och 
revisionsberättelse 2021 för VoB Syd AB. 

 
3. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB 

Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
Jäv 
Tomas Thornell (S) och Martin Edberg (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Bakgrund 
VoB Kronoberg har som ändamål att vara huvudman för hem för vård 
eller boende för barn, ungdomar, familjer och missbrukare. Huvuddelen 
av uppdraget utförs via VoB Syd AB vilket till hälften ägs av VoB 
Kronoberg och till hälften av Kommunalförbundet Skåne. 
Kommunalförbundet VoB Kronoberg driver familjerådgivning på 
uppdrag från de åtta medlemskommunerna i Kronobergs län, övrig 
verksamhet bedrivs i VoB Syd AB. 
 
Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för 
kommunalförbundet VoB Kronoberg 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 246/2022 föreslagit följande: 
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och 
revisionsberättelse 2021 för kommunalförbund VoB Kronoberg. 
 
2. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och 
revisionsberättelse 2021 för VoB Syd AB. 
 
3. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB 
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
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-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-06-28 där bland annat 
följande framgår: 
Verksamheten i VoB Kronoberg uppfyller ekonomiska mål, samt mål om 
tillgänglighet. Uppföljningen av kvalitetsmål indikerar en god 
måluppfyllelse. 
 
Revisorerna bedömer att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, 
samt att räkenskaperna är rättvisande och att direktionens interna 
kontroll har varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker sammanfattningsvis 
att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021.  
 
-Årsredovisning samt granskningsrapport VoB Syd AB 2021 
-Årsredovisning samt revisionsberättelse VoB Kronoberg 2021 
 
 
Beslutet skickas till 
VoB Kronoberg 
VoB Syd AB 
 
För kännedom 
Ekonomi- och finanschefen 
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§ 156 Dnr 2022-00260  
 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet Värend 2021 samt 
förbundsordning  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för 

Samordningsförbundet Värend. 
 

2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet 
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

 
3. Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen för 

Samordningsförbundet Värend. 
 
Jäv 
Martin Edberg (S), Tomas Thornell (S), och Irené Bladh (M) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Bakgrund 
Medlemmar i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Kronoberg, Växjö kommun, Tingsryds kommun, Lessebo 
kommun samt Alvesta kommun.  
Samordningsförbundet Värend är en fristående juridisk person som 
bildats enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(FinsamL).  
 
Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet och om 
årsredovisningen kan godkännas. Förbundet har också tagit fram förslag 
på ny förbundsordning.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 247/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för 
Samordningsförbundet Värend. 

2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet 
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

3. Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen för 
Samordningsförbundet Värend.  

 
Kommunchefens skrivelse, den 29 juni 2022, där följande 
sammanfattning framgår: Ansvarsfrihet tillstyrks av revisorerna och 
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såväl ekonomi som förvaltning har hanterats korrekt och den 
ekonomiska ställningen är god. 
 
Förbundsordningen har uppdaterats med korrekt antal 
styrelseledamöter som ökar från sju till åtta. Anledningen är att varje 
förbundsmedlem ska kunna utse vardera en ledamot och en ersättare 
med rösträtt, det har inte varit möjligt tidigare. 
 
-Årsredovisning inkl. revisionsrapport för år 2021 samt förslag till 
reviderad förbundsordning Samordningsförbundet Värend 
 
 
Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Värend 
 
För kännedom 
Ekonomi- och finanschefen 
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§ 157 Dnr 2022-00350  
 

Uppsiktsplikt och Årsredovisning 2021 för Värends 
Räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen i 

Årsredovisningen för Värends Räddningstjänstförbund 2021 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen i Värends Räddningstjänstförbund för 
verksamhetsåret 2021. 

 
Jäv 
Irené Bladh (M) och Glenn Nilsson (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Bakgrund 
I 6 kap 1 § i kommunallagen föreskrivs att kommunstyrelsen ska ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska 
personer som avses i 10 kap 2-6 §§ (bolag) och sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. Samma uppföljning 
som framgår i 6 kap 9 § gällande bolag bedöms gälla även för 
kommunalförbund, det vill säga att kommunstyrelsen ska i särskilt 
beslut pröva om den verksamhet som förbundet har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Värends Räddningstjänstförbunds syfte är att verka för ett tryggt och 
olycksfritt samhälle genom att fullgöra de uppgifter som åvilar 
medlemskommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
Förbundet fullgör även medlemskommunerna uppgifter enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Medlemskommuner är 
Växjö kommun och Alvesta kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 248/2022 föreslagit följande: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen i 
Årsredovisningen för Värends 
Räddningstjänstförbund 2021 
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2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i 
Värends 
Räddningstjänstförbund för verksamhetsåret 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att verksamheten för år 2021 i 
Värends Räddningstjänstförbund är förenligt med förbundets fastställda 
kommunala ändamål samt har utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
- Kommunchefens skrivelse daterad 2022-06-29 
 
- Årsredovisning 2021 Värends Räddningstjänstförbund 
- Revisionsberättelse år 2021 Värends Räddningstjänstförbund,   
förbundets revisorer 2022-04-04 
- Beslut § 19/2022 Förbundsdirektionen 2022-04-12 
 
Beslutet skickas till 
Värends räddningstjänstförbund 
 
För kännedom 
Ekonomi- och finanschefen 
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§ 158 Dnr 2022-00316  
 

Revidering av Bestämmelser för IT, telefoni och 
tekniskt stöd för förtroendevalda  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Bestämmelser för IT, 
telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda. 
 
Bakgrund 
Inför ny mandatperiod, då alla pekplattor till förtroendevalda byts, samt 
en allmän utveckling av IT och tekniskt stöd sedan bestämmelser från 
2014 antogs behöver de nu ses över och revideras för att bättre 
överensstämma med aktuella behov. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 258/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Bestämmelser för IT, 
telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda. 
 
Kommunchefens skrivelse daterad 2022-06-14 där följande 
sammanfattning framgår: Bestämmelserna gäller förtroendevalda inom 
Växjö kommunkoncern, det vill säga kommunstyrelse, nämnder och 
bolagsstyrelser i de helägda bolagen, förbundsdirektionen i Värends 
Räddningstjänst, partier med mandat i Växjö kommunfullmäktige samt 
ledamöter och ersättare i Växjö kommunala pensionärsråd. 
Grundutrustning för ovan nämnda grupper fortsätter vara en pekplatta. 
 
-Förslag till Bestämmelser för IT, telefoni och tekniskt stöd för 
förtroendevalda. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Gruppledare i kommunfullmäktige 
Kanslichefen 
IT-chefen 
Författningssamlingen 
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§ 159 Dnr 2022-00313  
 

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning år 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer VA-taxan för Växjö kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning för år 2023 enligt bilaga 1 och Avgifter för 
diverse VA-tjänster enligt bilaga 2. 
 
Bakgrund 
VA-taxan består av de båda delarna anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter. Anläggningsavgifter är en engångsavgift för att täcka 
kostnader att anordna de allmänna VA-anläggningarna medan 
brukningsavgiften ska täcka de löpande kostnader som kommunen har 
för att upprätthålla anläggningarnas funktion. 
 
Anläggningsavgifter 
2014 togs en plan fram om att nå 100% täckningsgrad genom stegvis 
höjda anläggningsavgifter för de planerade och pågående exploaterings-
och utvidgningsprojekt i kommunen. Sammansättningen av bebyggelse 
skiljer sig från vad som planerades då framför allt industritomter nu 
utgör en större andel. 2019 nåddes enligt den planen full 
kostnadstäckning. 
 
Anläggningsavgiften har sedan 2020 varit oförändrad. Sedan dess har 
prisbilden för anordning av allmän VA-anläggning kraftigt ökat till följd 
av olika världshändelser. Därför har en ny genomgång av 
kostnadstäckningsgraden i de nu aktuella projekten genomförts och en 
bedömning utifrån entreprenadindex för det ökade kostnadsläget tagits 
fram. 
 
Brukningsavgifter 
Brukningsavgifterna har varit oförändrade sedan 2021 och 
taxekonstruktionen har varit den samma sedan 2015. De totala 
intäkterna ökar i takt med att fler brukare av den allmänna anläggningen 
tillkommer utan att taxan har behövt justeras nämnvärt. VA-
verksamheten kommer ha ökade kapitalkostnader vilket kan påverka 
behovet av att öka brukningsavgifterna på sikt. Intäktsfördelningen 
mellan vattentjänsterna, Vatten, Spillvatten och Dagvatten, behöver 
stämmas av mot kostnaderna för respektive tjänst. 
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Avgifter för diverse VA-tjänster 
Under 2022 tillkommer möjligheten att kunna tanka tekniskt vatten i 
form av sjövatten i stället för dricksvatten vid en ny vattenkiosk. Detta är 
ett led i att hushålla med dricksvattenresursen på bästa sett. För att 
skapa vidare incitament att använda sjövatten i stället för dricksvatten 
kommer taxorna för de olika vattenkioskerna vara differentierad.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 261/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige fastställer VA-taxan för Växjö kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning för år 2023 enligt bilaga 1 och Avgifter för 
diverse VA-tjänster enligt bilaga 2. 
 
-Tekniska nämndens beslut, § 86/2022 
-Förvaltningschefens skrivelse 2022-05-04 
-Bilaga 1. Växjö kommuns VA-taxa 2023 
-Bilaga 2. Avgifter för diverse VA-tjänster 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-10-18 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

32 (72) 

 

§ 160 Dnr 2022-00341  
 

Redovisning av partistöd för år 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av partistöd för år 2021. 
 
Bakgrund 
Enligt Växjö kommuns riktlinjer för partistöd ska partier som erhåller 
partistöd årligen redovisa hur partistödet har använt föregående 
verksamhetsår.   
 
I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. Växjö kommun har dessutom dokumentet Regler 
för kommunalt partistöd i Växjö kommun, antagna av 
kommunfullmäktige 16 december 2014, § 269.  
 
Av reglerna framgår bland annat att redovisningen ska ske per 
kalenderår och lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni året 
efter det att stödet lämnats. Till redovisningen ska bifogas ett 
granskningsintyg som fastslår om redovisningen ger en rättvisande bild 
av hur partiet har använt partistödet. Granskningen av redovisningen 
utförs av en särskild granskare som utses av mottagaren av partistödet.  
 
Fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd i januari månad 
varje år.    
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 283/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
godkänner redovisning av partistöd för år 2021.   
 
Samtliga partier som erhållit partistöd har lämnat redovisningar av hur 
partistödet har använts. Dock inkom redovisning från 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet efter deadline den 30 juni. 
Socialdemokraternas redovisning inkom den 25 augusti och 
Miljöpartiets den 29 augusti 2022.  
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Partier i kommunfullmäktige 
Kanslichef 
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§ 161 Dnr 2022-00428  
 

Ekonomiskt stöd till föreningar för energikostnader 
2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om extra stöd till kommunens 

föreningar för att klara ökade energikostnader. Stödet beräknas 
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. 
 
Bakgrund 
På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås extra stöd 
till föreningar för att klara ökade energikostnader. Växjö kommun har 
ett fantastiskt kultur-, idrotts- och föreningsliv viket starkt bidrar till 
kommunens attraktivitet, något som måste slås vakt om och fortsätta 
utvecklas. Den höga inflationen och stigande energipriser riskerar 
urholka föreningarnas ekonomi. 
 
Mot bakgrund av detta föreslås att Växjö kommun förstärker 
föreningarnas ekonomi genom ett extra stöd för energikostnader. 
Stödet beräknas sammantaget uppgå till mellan 7 och 10 miljoner 
kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 306/2022 föreslagit följande: 

1.  Kommunfullmäktige beslutar om extra stöd till kommunens 
föreningar för att klara ökade energikostnader. Stödet beräknas 
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. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-09-09 
 
Yrkanden 
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Alexander Harréns (SD): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsordning 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Ekonomi- och finanschefen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 162 Dnr 2022-00427  
 

Extra medlemsbidrag Värends räddningstjänst 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om extra medlemsbidrag för att utöka 
förbundets avsättning för sanering/återställande med 20 miljoner 
kronor. Kostnaderna ska belasta gemensam finansiering år 2022. 
 
Bakgrund 
Växjö kommun är medlem i Värends Räddningstjänstförbund och 
finansierar därmed del av förbundets verksamhet. Föregående år 
beslutade kommunfullmäktige om ett extra bidrag för att täcka framtida 
förpliktelser för sanering om 10 miljoner kronor. Saneringskostnaderna 
bedöms nu vara mer omfattande varför ytterligare resurser behöver 
avsättas. 
 
Brandövningsplatser där släckskum hanterats är en av de mest 
betydelsefulla källor till spridningen av PFAS till miljön. Miljö- och 
hälsokontoret i Växjö har bedömt att kompletterande utredning 
inklusive riskbedömning och åtgärdsutredning behöver göras för det 
brandövningsområde som förbundet använder. Kostnaden för att sanera 
eller återställa marken uppskattades under 2021 till ca 10 mnkr. 
Förändringar från denna uppskattning skulle kommuniceras med Växjö 
kommun. Detsamma gäller ianspråktagande av avsättningen som också 
ska göras i dialog med Växjö kommun. En ny bedömning har gjorts som 
pekar mot väsentligt ökade kostnader. 
 
I enlighet med god redovisningssed ska en avsättning redovisas om en 
kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av inträffade 
händelser, det är sannolikt att resurser kommer att krävas för att reglera 
detta och att en tillförlitlig uppskattning kan göras av beloppet. Av Lagen 
om kommunal bokföring och redovisning framgår att en avsättning ska 
motsvara den på balansdagen bästa uppskattningen av det belopp som 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. 
 
Mot bakgrund av detta görs bedömningen att Värends 
räddningstjänstförbund har ett behov av att göra ytterligare avsättning 
för framtida förpliktelser motsvarande 20 mnkr. För att förbundet ska 
har täckning för avsättningen lämnar, på förslag initierat av 
kommunstyrelsens ordförande, Växjö Kommun ett extra medlemsbidrag 
under 2022. Likt tidigare beslut ska förändringar från denna 
uppskattning kommuniceras med Växjö kommun. Detsamma gäller 
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ianspråktagande av avsättningen som också ska göras i dialog med Växjö 
kommun.    
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 307/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar om extra medlemsbidrag för att utöka 
förbundets avsättning för sanering/återställande med 20 miljoner 
kronor. Kostnaderna ska belasta gemensam finansiering år 2022. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-09-09 
 
Yrkanden 
Iréne Blad (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 
Värends räddningstjänstförbund 
Alvesta kommun 
 
För kännedom 
Ekonomi- och finanschefen 
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§ 163 Dnr 2022-00430  
 

Amorteringsbefrielse hösten 2022 samt helår 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar föreningar och föreningsägda 

fastighetsbolag amorteringsbefrielse för amorteringar avseende 
perioden 2022- 09-01—2023-12-31 på utestående lån beviljade av 
Växjö kommun. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att vid 

behov bevilja anstånd med räntebetalningar i maximalt 6 
månader på utestående lån till föreningar och föreningsägda 
fastighetsbolag beviljade av Växjö kommun avseende 
räntebetalningar som förfaller under perioden 2022-09-01—
2023-12-31. 

 
Bakgrund 
På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås en 
amorteringsbefrielse för föreningar och föreningsägda fastighetsbolag 
på utestående lån beviljade av Växjö kommun. 
 
Växjö kommun har ett fantastiskt kultur-, idrotts- och föreningsliv viket 
starkt bidrar till kommunens attraktivitet, något som måste slås vakt om 
och fortsätta utvecklas. Den höga inflationen och stigande energipriser 
riskerar urholka föreningarnas ekonomi. De ekonomiska effekterna i 
stort för föreningslivet i Växjö kommun är svårbedömda, men 
situationen är redan nu allvarlig. En amorteringsbefrielse innebär en 
likviditetsförstärkning som ger en ökad motståndskraft och är av stor 
vikt för att föreningarna skall kunna ta sig igenom en tid med 
exceptionellt hög prisutveckling. 
 
Amorteringsbefrielse, till skillnad från amorteringsanstånd, innebär inte 
att man endast kortsiktigt skjuter på en amortering. En 
amorteringsbefrielse innebär att eftergiften är långsiktig och återbetalas 
först i samband med lånets slutförfallodag, alternativt förlängs lånet 
ytterligare. Amorteringsbefrielsen gäller endast en eftergift i tid 
avseende när en del av lånet skall återbetalas, det gäller inte en eftergift 
avseende räntebetalningar som skall fullföljas enligt avtal. Därmed 
uppstår inte heller någon kostnad för Växjö kommun, åtgärden påverkar 
endast vår likviditet (i mindre och klart hanterbar omfattning). 
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Eventuell krishantering genom nya lån för att täcka kostnadsökningar 
och förluster bör ej övervägas, det kan inte försvaras och hanteras inom 
ramen för den kommunala kompetensen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 308/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar föreningar och föreningsägda 
fastighetsbolag amorteringsbefrielse för amorteringar avseende 
perioden 2022- 09-01—2023-12-31 på utestående lån beviljade av 
Växjö kommun. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att vid 

behov bevilja anstånd med räntebetalningar i maximalt 6 
månader på utestående lån till föreningar och föreningsägda 
fastighetsbolag beviljade av Växjö kommun avseende 
räntebetalningar som förfaller under perioden 2022-09-01—
2023-12-31. 

 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ge ekonomi- och 
finanschefen rätt att vid behov bevilja anstånd med räntebetalningar i 
maximalt 6 månader på utestående lån till föreningar och föreningsägda 
fastighetsbolag beviljade av Växjö kommun avseende räntebetalningar 
som förfaller under perioden 2022-09-01—2023-12-31. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-09-09 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Ekonomi- och finanschefen 
Berörda föreningar och bolag 
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§ 164 Dnr 2022-00437  
 

Fond för investeringar i energieffektiva lösningar 
2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
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. 

 
Kostnaden ska belasta gemensam finansiering 2022 eller vid behov eget 
kapital. 
 
Bakgrund 
På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås att 
upprätta en fond för investeringar i energieffektiva lösningar, riktad mot 
föreningar i Växjö kommun. 
 
Den höga inflationen och stigande energipriser riskerar urholka 
föreningarnas ekonomi. Växjö kommun har ett fantastiskt kultur-, 
idrotts- och föreningsliv viket starkt bidrar till kommunens attraktivitet, 
något som måste slås vakt om och fortsätta utvecklas. Därför vill Växjö 
kommun proaktivt ge föreningarna möjlighet att ansöka om ekonomiskt 
stöd för att kunna investera i mer energieffektiva lösningar, vilket leder 
till ett minskat behov el och därmed minskade kostnader. Utöver ett 
förslag om akut stöd till föreningslivet på kort sikt föreslås en avsättning 
på 40 miljoner kronor i en fond så att föreningarna kan ansöka om 
investeringsstöd. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 309/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en fond för investeringar 
i energieffektiva lösningar, riktad mot föreningar och 
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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. 

 
Kostnaden ska belasta gemensam finansiering 2022 eller vid behov eget 
kapital. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-09-16 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsens presidium 
Berörda föreningar och föreningsägda bolag 
Ekonomi- och finanschefen 
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§ 165 Dnr 2022-00431  
 

Upprustning av Kronobergs slottsruin 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige att besluta tillskjuta 10 miljoner kronor för att 
medfinansiera en upprustning av Kronobergs slottsruin förutsatt att 
staten tar sitt fulla ansvar för besöksmålet och avsätter ytterligare medel 
för upprustning för att säkerställa ett öppethållande. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 273/2022 beslutat följande: 

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillskriva 
ansvarig myndighet och minister med hemställan om att ta sitt 
ansvar för att säkerställa öppethållandet av Kronobergs slottsruin 
för invånare och besökare även i framtiden. 

 
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att reservera 10 

miljoner kronor av innevarande års överskott för att påbörja 
räddningen av Kronobergs slottsruin under förutsättning att 
staten tar sitt fulla ansvar.   

 
På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås 
kommunfullmäktige tillskjuta medel för att rusta upp Kronobergs 
slottsruin.  
 
Växjö kommuns olika besöksmål är viktiga för vår attraktionskraft, både 
för invånare, besökare och ur ett näringsperspektiv. Kronobergs 
slottsruin är ett av våra största besöksmål som årligen lockar 10 000-tals 
besökare till vårt län och vår kommun. Det är staten som har 
underhållsansvaret för slottsruinen. Trots detta tillskjuter Växjö 
kommun 10 miljoner kronor för att rusta upp området under 
förutsättning att staten tar sitt fulla ansvar för besöksmålet.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 310/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige att besluta tillskjuta 10 miljoner kronor för att 
medfinansiera en upprustning av Kronobergs slottsruin förutsatt att 
staten tar sitt fulla ansvar för besöksmålet och avsätter ytterligare medel 
för upprustning för att säkerställa ett öppethållande. 
 
- Kommunchefens skrivelse 2022-09-09 
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Yrkanden 
Suzanne Frank (M) med instämmande av 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 
Ekonomi- och finanschefen 
Kommunchefen 
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§ 166 Dnr 2022-00426  
 

Skolsatsningar 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja satsningar på 15 miljoner kronor 
på inköp av bland annat nya läromedel, böcker och verktyg. Kostnaden 
ska belasta gemensam finansiering år 2022. 
 
Bakgrund 
Det är av stor betydelse att få en bra skolgång för att få en bra start i 
livet. Fysiska läromedel är en viktig del i den pedagogiska verktygslådan 
och behöver ständig förnyelse. Därför gjordes inköp av nya läromedel 
för 10 miljoner kronor redan under hösten 2021. 
 
På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås under 
2022 ytterligare satsningar med 15 miljoner kronor för att stärka upp 
förutsättningarna för både skolpersonal och elever. Fokus för satsningen 
är inköp av fysiska läromedel. Det avser exempelvis nya 
klassuppsättningar, bibliotekslitteratur och nya redskap/verktyg för 
ämnen av mer praktisk karaktär. Vidare behövs en uppfräschning av 
skolmiljöerna genom bland annat inköp av nya möbler. Satsningen 
innebär även menssäkring av 45 skolor, samt inköp av nya hjärtstartare 
och utbildning för att vår personal ska kunna agera. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 311/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja satsningar på 15 miljoner kronor 
på inköp av bland annat nya läromedel, böcker och verktyg. Kostnaden 
ska belasta gemensam finansiering år 2022. 
 
-Kommunchefens skrivesle daterad 2022-09-09 
      
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Ekonomi- och finanschefen 
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§ 167 Dnr 2022-00429  
 

Utveckla Evedal 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ett extra aktieägartillskott till Vöfab om 
5 miljoner kronor för att utveckla Evedals badplats. Aktieägartillskottet 
ges under förutsättning att Vöfabs styrelse beslutar om att ta emot 
detsamma. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2022. 
 
Bakgrund 
På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås en 
satsning för att utveckla Evedalsområdet. Evedalsområdet överläts till 
Växjö kommun och gåvobrevet var tydligt med att platsen skulle vara till 
gagn för alla växjöbor. Under de senaste åren har kommunen satsat 
stort på att tillgängliggöra och tillföra området mervärde för att öka dess 
attraktivitet. Under hösten påbörjas det nya omklädningsrummet som 
varit en stor del av satsningen. Ytterligare satsningar föreslås nu för en 
sammanlagd summa på 5 miljoner kronor. Förslaget innebär ett extra 
aktieägartillskott till Vöfab för: 

1. Rusta upp hopptornet 
2. Bygga ny utomhussimstadion på samma plats där det en gång har 

varit. 
3. Ny vågbrytare för att öka säkerheten och skapa bättre 

förutsättningar för både sjöräddningen att verka för allas 
trygghet i Helgasjön. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 312/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar om ett extra aktieägartillskott till Vöfab om 
5 miljoner kronor för att utveckla Evedals badplats. Aktieägartillskottet 
ges under förutsättning att Vöfabs styrelse beslutar om att ta emot 
detsamma. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2022. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-09-09 
 
Yrkanden 
Lena Wibroe (M) med instämmande av Gunnar Nordmark (L) och 
Alexander Harréns (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
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Beslutsordning 
Ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Växjö Fastighetsförvaltning AB 
Ekonomi- och finanschefen 
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§ 168 Dnr 2022-00432  
 

Carl Milles staty och upprustning av Museiparken 
2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige att besluta om ett aktieägartillskott till Vöfab som 
en av huvudägarna till området Museiparken för upprustning av 
densamma. Kostnaden belastas gemensam finansiering år 2022 (5 
miljoner kronor) 
 
Bakgrund 
På förslag initierat av kommunstyrelsens ordförande föreslås 
kommunstyrelsen besluta dels om ett aktieägartillskott till Vöfab som en 
av huvudägarna till området Museiparken (5 miljoner kronor), och dels 
om ett inköp av Carl Milles staty Emigranterna (2 miljoner kronor). 
 
Museiparken och kringliggande verksamheter är en betydelsefull plats 
för många och ett kulturhistoriskt nav i Växjö och för Kulturparken 
Småland. Här möts vi av Sveriges äldsta länsmuseum, grundat redan 
1867, Glasmuseet och Emigrantmuseet. Området är inte bara en entré 
till vårt småländska kulturarv, utan även en mötesplats och arena för 
utomhuskultur så som Scensommar. Området har idag utmaningar med 
den upplevda tryggheten och når inte sin fulla potential. Tryggheten och 
parkens attraktivitet behöver öka. Vöfab som en av huvudägarna till 
området ges därför ett riktat ägartillskott om 5 miljoner kronor för att 
genomföra uppdraget att stärka området som besöksmål, genom 
trygghetsskapande åtgärder som även bidrar till att öka dess 
attraktivitet som mötesplats och kulturell arena för invånare och 
besökare. Där till ska kommunstyrelsen avsätta 2 miljoner kronor för 
inköp av Carl Milles statyn Emigranterna, så den kan återvända hem till 
Växjö och Emigranthuset. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 313/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige att besluta om ett aktieägartillskott till Vöfab som 
en av huvudägarna till området Museiparken för upprustning av 
densamma. Kostnaden belastas gemensam finansiering år 2022 (5 
miljoner kronor) 
 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att inom ramen för 
kommunstyrelsens budget finansiera ett inköp av Carl Milles staty 
Emigranterna (2 miljoner kronor). 
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Yrkanden 
Lena Wibroe (M) med instämmande av Sara Iranshahi (SD): 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 
Växjö Fastighetsförvaltning AB 
Ekonomi- och finanschefen 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-10-18 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

48 (72) 

 

§ 169 Dnr 2022-00451  
 

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens 
reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och 

hälsoskyddsnämndens reglemente, avsnitt 5, ska få följande 
tillägg: 
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens 

uppgifter enligt lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att följande i miljö- och 

hälsoskyddsnämndens reglemente, avsnitt 5, ska utgå: 
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens 

uppgifter enligt Lag (2017:425) om e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens 
uppgifter enligt lag (2020:526) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder. 

 
Ändringen av reglementet ska gälla från och med 19 oktober 2022. 
 
Bakgrund 
Regeringen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat 
produktanmälan, produktkrav, försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter och ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är 
förenade med bruk av sådana produkter. 
 
Lagen börjar gälla från den 1 augusti 2022. 
 
Lag (2017:425) om e-cigaretter och påfyllningsbehållare har upphävts 
genom Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och ska därför 
utgå från reglementet. 
 
Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder utgår från reglementet 
eftersom den upphävts. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 314/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och 
hälsoskyddsnämndens reglemente, avsnitt 5, ska få följande 
tillägg: 
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens 

uppgifter enligt lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att följande i miljö- och 

hälsoskyddsnämndens reglemente, avsnitt 5, ska utgå: 
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens 

uppgifter enligt Lag (2017:425) om e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens 
uppgifter enligt lag (2020:526) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder. 

 
Ändringen av reglementet ska gälla från och med 19 oktober 2022. 
 
-Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut § 88/2022 
-Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden § 42/2022 
-Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden daterad 2022-08-22 
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2022-09-28 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 170 Dnr 2021-00573  
 

Revidering av Tillämpningsanvisningar för vård- och 
omsorgsavgifter 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om revidering av punkt 4, 

Minimibelopp och punkt 4.1, Minimibeloppets storlek, kapitel 1 i 
”Tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter 2022-01-
01”. 

 
2. De nya minimibeloppen för åldersgruppen 19–64 år börjar 

retroaktivt gälla från och med 1 augusti 2022. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 23 november i § 210/2021 om 
tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter från och med 
2022-01-01. 
 
Sedan 2002-07-01 när "Socialtjänstlagen 8 kap. Avgifter" trädde i kraft 
har kommunen tillämpat att minimibeloppet för yngre personer med 
funktionshinder beräknats till en nivå som överstiger det lagstadgade 
minimibeloppet med 10 %. Underlag för det har varit förarbetena till 
Socialtjänstlagen avgiftsbestämmelser (proposition 2000/01:149 Avgifter 
inom äldre och handikappomsorg s 41) angående levnadsomkostnader 
för yngre personer med funktionshinder. 
 
Den 14 juni 2022 biföll riksdagen utskottets förslag till riksdagsbeslut 
gällande höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid 
fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen. Denna lag trädde i kraft 
2022-08-01. Den 22 juni 2022 fattade riksdagen beslut om extra 
ändringsbudget och minimibeloppets storlek höjs ytterligare. Denna lag 
trädde i kraft 2022-08-02 men ska tillämpas från och med 2022-08-01. 
Ovan lagstadgade minimibelopp är verkställda i avgiftsbesluten för 
personer som är 65 år eller äldre men för en höjning av minimibeloppet 
för åldersgruppen 19–64 år behöver beslut fattas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 315/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar om revidering av punkt 4, 
Minimibelopp och punkt 4.1, Minimibeloppets storlek, kapitel 1 i 
”Tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter 2022-01-
01”. 
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2. De nya minimibeloppen för åldersgruppen 19–64 år börjar 

retroaktivt gälla från och med 1 augusti 2022. 
 
-Nämnden för arbete och välfärds beslut § 150/2022 
-Omsorgsnämndens beslut § 54/2022 
-Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 augusti 2022 
-Bilaga 1. Socialtjänstlagen 8 kap 7 § 
-Bilaga 2. Förslag minimibelopp för åldersgruppen 19–64 år från och 
med 2022-08-01 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Omsorgsnämnden 
Nämnden för arbete och välfärd 
Författningssamlingen 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-10-18 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

52 (72) 

 

§ 171 Dnr 2022-00453  
 

Revidering av ägardirektiv för Växjö Energi AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Växjö Energi AB (VEAB), 
enligt till ärendet bilagt förslag. 
 
Bakgrund 
Växjö kommunföretag AB (VKAB) har till kommunfullmäktige översänt 
förslag till Revidering av ägardirektiv för Växjö Energi AB (VEAB). 
 
Nya ägardirektiv har arbetats fram för VKAB, Vöfab och Vidingehem som 
ska gälla från och med januari 2023 eller det senare datum när 
fusionerna är klara. Motsvarande har tagits fram för Växjö Energi AB 
(VEAB). Ägardirektiven fokuserar på att få en likvärdighet för samtliga 
bolag och följa önskan av ägarna vilket berör koncernstyrning från 
kommunkoncernen, processerna från kommunkoncernen, ökat 
bostadsbyggande i tätorterna utanför centralorten, minskade 
investeringskostnader i kommunala lokaler, uppdaterade och relevanta 
finansiella mål/avkastningskrav och vilken utdelning ägaren Växjö 
kommun förväntar sig årligen. 
 
Arbetet med framtagandet av nya ägardirektiv för VEAB har skett i 
samråd med bolagets ägare och Växjö Energi AB. Dels på 
tjänstepersonsnivå mellan ansvariga tjänstepersoner och chefsjurist 
samt dels på politisk nivå i samband med presidie- och 
ägaröverläggningar med förtroendevalda.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 316/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Växjö Energi AB (VEAB), 
enligt till ärendet bilagt förslag. 
 
-Växjö Kommunföretag AB (VKAB) § 103/2022 
-Kommunchefen/VD:s (VKAB) skrivelse daterad 2022-09-14 
-Förslag till Ägardirektiv för Växjö Energi AB (VEAB) 2022-06-29 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Växjö Energi AB 
Växjö Kommunföretag AB 
Chefsjuristen 
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§ 172 Dnr 2022-00389  
 

Anmälan av fjärrvärme- och närvärmepriser 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar anmälan av beslut om ändring av 
fjärrvärme- och närvärmepriser 2023. 
 
Bakgrund 
Styrelsen för VEAB beslutade den 18 augusti 2022, § 14, att justera 
fjärrvärmepriset i enlighet med bilagt underlag från och med 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 284/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
noterar anmälan av beslut om ändring av fjärrvärme- och 
närvärmepriser 2023. 
 
Växjö Kommunföretag (VKAB) har i § 14/2022 noterat anmälan och 
skickat vidare ärendet till kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Växjö Energi AB 
Växjö Kommunföretag AB 
Författningssamlingen 
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§ 173 Dnr 2022-00415  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och ersättare i styrelsen för 
Videum AB - Albert Sadiku (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från uppdraget som 

ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden och noterar avsägelse 
från uppdraget som ersättare i styrelsen för Videum AB. 

 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Albert Sadiku (L) har via e-tjänst avsagt sig uppdragen som ersättare i 
miljö- och hälsoskyddsnämnden och ersättare i styrelsen för Videum AB. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 31/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från uppdraget som ersättare i 
miljö- och hälsoskyddsnämnden och noterar avsägelse från uppdraget 
som ersättare i styrelsen för Videum AB. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Albert Sadiku 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Videum AB 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 174 Dnr 2022-00380  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden - Harry White (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Carl-Olof Bengtsson (S) till ny 

ersättare i utbildningsnämnden till och med 2022-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Harry White (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 32/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige utser Carl-Olof Bengtsson (S) till ny ersättare i 
utbildningsnämnden till och med 2022-12-31. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Harry White 
Carl-Olof Bengtsson 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 175 Dnr 2022-00460  
 

Avsägelse från uppdrag som kommunalråd, ledamot 
i kommunstyrelsen, ledamot i krisledningsnämnden 
samt ordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 
- Oliver Rosengren (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från uppdragen som 

kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i 
krisledningsnämnden. 

 
2. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen från uppdraget som 

ordförande i styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) från 
och med 2022-11-02.  

 
3. Kommunfullmäktige utser Pernilla Tornéus (M) till nytt 

kommunalråd till och med 2022-12-31. 
 

4. Kommunfullmäktige utser Anton Olsson (M) till ny ledamot och 
Denice Brewer (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen till och 
med 2022-12-31. 

 
5. Kommunfullmäktige utser Anton Olsson (M) till ny ledamot och 

Sofia Stynsberg (M) till ny ersättare i krisledningsnämnden till 
och med 2022-12-31. 

 
6. Kommunfullmäktige utser Anton Olsson (M) till ny ordförande i 

Växjö Kommunföretag AB (VKAB) från och med 2 november 2022 
till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 

 
7. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Oliver Rosengren (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdragen som 
kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i 
krisledningsnämnden samt ordförande i Växjö Kommunföretag AB 
(VKAB).  
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Rosengrens uppdrag i kommunstyrelsens arbetsutskott samt 
organisations- och personalutskott hanteras på extra 
kommunstyrelsesammanträde 18 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 33/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från uppdragen som 
kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i 
krisledningsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen från uppdraget som 
ordförande i styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) från 
och med 2022-11-02.  

3. Kommunfullmäktige utser Pernilla Tornéus (M) till nytt 
kommunalråd till och med 2022-12-31. 

4. Kommunfullmäktige utser Anton Olsson (M) till ny ledamot och 
Denice Brewer (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen till och 
med 2022-12-31. 

5. Kommunfullmäktige utser Anton Olsson (M) till ny ledamot och 
Sofia Stynsberg (M) till ny ersättare i krisledningsnämnden till 
och med 2022-12-31. 

6. Kommunfullmäktige utser Anton Olsson (M) till ny ordförande i 
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) från och med 2 november 2022 
till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 

 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Oliver Rosengren 
Anton Olsson 
Pernilla Tornéus 
Denice Brewer 
Sofia Stynsberg 
Kommunstyrelsen 
Växjö Kommunföretag AB 
Säkerhets- och beredskapschefen 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
 
      

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-10-18 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

59 (72) 

 

§ 176 Dnr 2022-00484  
 

Avsägelse från uppdrag som 1:e vice ordförande i 
byggnadsnämnden - Anton Olsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Denice Brewer (M) till ny 1:e vice 

ordförande i byggnadsnämnden till och med 2022-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart 
 
Bakgrund 
Anton Olsson (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 1:e vice 
ordförande i byggnadsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 34/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Denice Brewer (M) till ny 1:e vice 
ordförande i byggnadsnämnden till och med 2022-12-31. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Anton Olsson 
Denice Brewer 
Byggnadsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 177 Dnr 2022-00500  
 
 
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden - Ann-Margreth Willebrand (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Ann-Margreth Willebrand (L) har i en skrivelse daterad 6 oktober 2022 
avsagt sig uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 35/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
beviljar avsägelsen. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Ann-Margreth Willebrand 
Omsorgsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 178 Dnr 2022-00512  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
byggnadsnämnden och gode män enligt 
fastighetsbildningslagen med sakkunskap avseende 
tätortsförhållanden - Andreas Ekman (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Thomas Jakobsson (M) till ny ledamot 

och Johan Gustavsson (M) till ny ersättare i byggnadsnämnden till 
och med 2022-12-31. 

 
3. Uppdraget som god man enligt fastighetsbildningslagen med 

sakkunskap avseende tätortsförhållanden lämnas tillsvidare 
vakant 

 
4. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Andreas Ekman (M) har i en skrivelse daterad 2022-05-30 avsagt sig 
samtliga förtroendeuppdrag i Växjö kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 36/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Thomas Jakobsson (M) till ny ledamot 
och Johan Gustavsson (M) till ny ersättare i byggnadsnämnden till 
och med 2022-12-31. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Andreas Ekman 
Thomas Jakobsson 
Byggnadsnämnden 
Lantmäterimyndigheten 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 179 Dnr 2022-00445  
 

Ledighet från uppdrag som ordförande i 
utbildningsnämnden samt ersättare i 
kommunstyrelsen - Ida Eriksson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar föräldraledigheten. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Sigvard Jakopsson (M) till ordförande i 

utbildningsnämnden till och med 31 december 2022. Jakopssons 
ledamotsplats lämnas vakant tillsvidare. 

 
3. Kommunfullmäktige utser Glenn Nilsson (M) till ny ersättare i 

kommunstyrelsen till och med 31 december 2022. 
 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Ida Eriksson (M) har den 21 september 2022 ansökt om föräldraledighet 
från sitt uppdrag som ordförande i utbildningsnämnden och sitt 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.    
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 37/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar föräldraledigheten. 
2. Kommunfullmäktige utser Sigvard Jakopsson (M) till ordförande i 

utbildningsnämnden till och med 31 december 2022. Jakopssons 
ledamotsplats lämnas vakant tillsvidare. 

3. Kommunfullmäktige utser Glenn Nilsson (M) till ny ersättare i 
kommunstyrelsen till och med 31 december 2022. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Ida Eriksson 
Sigvard Jakopsson 
Glenn Nilsson 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten               
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§ 180 Dnr 2022-00014  
 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag 
och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen 
enligt förteckningen nedan. 
 
Bakgrund 
Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit sedan 
senaste sammanträdet med kommunfullmäktige. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall, 
utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till 
annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de 
fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får 
beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning lämnar 
förslag på delegering. 
 
Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska 
överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det 
inkomna förslaget. 
 
Motioner 
2022-10-04 Motion om fler träd i Växjö kommun – Magnus Wåhlin (MP) 
2022-09-06 Motion om att stärka det lokala klimatarbetet genom 

externt råd - Maria Garmer (V), Björn Kleinhenz (V) och 
Johnny Werlöv (V) 

 
Medborgarförslag 
2022-10-05 Medborgarförslag om samarbete med näringslivet för att  

spara energi överlämnas till kommunstyrelsen 
2022-10-03 Medborgarförslag om bokbänk överlämnas till kultur- och 

fritidsnämnden 
2022-09-18 Medborgarförslag om vattentoalett på kommunal plats 

överlämnas till tekniska nämnden 
2022-09-25 Medborgarförslag om avgift för förskola och fritidshem vid 

särkullsbarn överlämnas till utbildningsnämnden 
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2022-09-22 Medborgarförslag om gästbrygga vid Ryttmästaregården 
överlämnas till tekniska nämnden 

2022-09-14 Medborgarförslag om digital kalenderinformation för läsår 
överlämnas till utbildningsnämnden 

2022-09-13 Medborgarförslag om implementering av "Krisrutin Emma" 
- stöd till anhöriga efter inträffat suicid/självmord 
överlämnas till kommunstyrelsen 

2022-09-09 Medborgarförslag om ny cykel- och gångöverfart i 
Sandsbro överlämnas till tekniska nämnden 

2022-09-08 Medborgarförslag om cykelparkering i södra Ingelstad 
överlämnas till tekniska nämnden 

2022-09-07 Medborgarförslag om att utöka antalet gungor på 
Östregårdskolan överlämnas till utbildningsnämnden 

2022-09-06 Medborgarförslag om belysning i motionsspår i Furuby 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden 

2022-09-03 Medborgarförslag om läktare på Norremarks idrottsplats 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden 

2022-06-08 Medborgarförslag om Nordens plats i Växjö  
2022-08-30 Medborgarförslag om rundvandring på CLV överlämnas till 

kommunstyrelsen 
2022-06-17 Medborgarförslag om fest för att fira 100 000 medborgare 

överlämnas till kommunstyrelsen 
2022-08-21 Medborgarförslag om övergångställe över Södra Ringvägen, 

Växjö överlämnas till tekniska nämnden 
2022-08-20 Medborgarförslag om en pollenmätstation i Växjö 

överlämnas till tekniska nämnden 
2022-08-22 Medborgarförslag om släckt nattlig belysning vid elljusspår 

överlämnas till tekniska nämnden 
2022-08-19 Medborgarförslag om plantering av trädallé på 

Teleborgsvägen överlämnas till tekniska nämnden 
2022-08-17 Medborgarförslag om discgolfbana överlämnas till tekniska 

nämnden 
2022-08-15 Medborgarförslag om kommunal tömningsplats för latrin 

och gråvatten överlämnas till tekniska nämnden 
2022-08-09 Medborgarförslag om att riva slottsruinen på Hissö och 

bygga ett lekland överlämnas till kommunstyrelsen 
2022-07-31 Medborgarförslag om 18 håls discogolfbana i Växjö 

överlämnas till tekniska nämnden 
2022-08-15 Medborgarförslag om separat cykelbana mellan Teleborg 

och Tävelsås överlämnas till tekniska nämnden 
2022-07-26 Medborgarförslag om badbrygga vid Vallen överlämnas till 

tekniska nämnden 
2022-07-20 Medborgarförslag om fler laddstolpar till elbilar överlämnas 

till kommunstyrelsen 
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2022-07-16 Medborgarförslag om bättre träningsmöjligheter utomhus 
överlämnas till tekniska nämnden 

2022-07-15 Medborgarförslag om att bygga ett paddingtonland 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden 

2022-07-14 Medborgarförslag om att ett vackert stortorg i Växjö önskas 
överlämnas till tekniska nämnden 

2022-07-13 Medborgarförslag om utomhusbad i Växjö överlämnas till 
kultur- och fritidsnämnden 

2022-06-21 Medborgarförslag om att skapa en sjöväg mellan Helgasjön 
och Växjösjön överlämnas till tekniska nämnden 

2022-07-06 Medborgarförslag om att satsa på sporten discgolf och 
bygga en bana med 18 hål i Växjö kommun överlämnas till 
tekniska nämnden 

2022-07-01 Medborgarförslag om utveckling av Rottne badplats 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden 

2022-06-15 Medborgarförslag om vattenorgel vid Växjösjön överlämnas 
till tekniska nämnden 

2022-06-16 Medborgarförslag om rullskridskorink för alla åldrar 
överlämnas till tekniska nämnden 

2022-05-31  Medborgarförslag om övergångsställe vid Öjabyvägen 
överlämnas till tekniska nämnden 

 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen  
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 181 Dnr 2022-00016  
 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige: 
2022-09-22 Kultur- och fritidsnämnden - Kultur- och fritidsnämndens 

beslut över medborgarförslag om en fritidsbank 
2022-09-19 Utbildningsnämnden - Utbildningsnämndens beslut över 

medborgarförslag om program för hemmasittande elever 
2022-09-19 Utbildningsnämnden - Utbildningsnämndens yttrande över 

uppföljning på granskning av kommunstyrelsens och 
berörda nämnders förebyggande arbete mot 
våldsbejakande extremism 

2022-09-19 Kommunens revisorer - Revisionsrapport för granskning av 
systemstöd i skolverksamheten 

2022-09-13 Rapport över ej verkställda beslut SoL 220401--0630 
2022-09-13 Rapport över ej verkställda beslut LSS 220401--0630 
2022-09-09 Tekniska nämnden - Tekniska nämndens beslut gällande 

medborgarförslag om övergångställe vid Stenholmens 
förskola 

2022-08-26 Kommunens revisorers beslut gällande granskning av 
likvärdig skola 

2021-06-16 Utbildningsnämndens beslut över medborgarförslag om att 
Kulturskolan ska huseras i en ny byggnad 

2022-07-12 Protokollsutdrag från kultur och fritidsnämnden: Öppen 
scen i Växjö 

2022-06-27 Nämnden för Arbete och Välfärd - Årlig uppföljning av 
Brottsofferjourens arbete för perioden 2021-01-01 - 2023-
12-31 

2022-06-23 Värends Räddningstjänst - Taxa för brandskyddskontroll 
och sotning 2022 

2022-06-17 Utbildningsnämnden - Utbildningsnämndens beslut 
gällande medborgarförslag om maskulint självansvar för 
elever i högstadiet och gymnasiet 

2022-06-17 Utbildningsnämnden - Utbildningsnämndens beslut 
angående medborgarförslag om ny grundskola i Ingelstad 

2022-06-17 Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2022-05-11 § 
64 Medborgarförslag om att idrotta bort 
ungdomskriminalitet måste få kosta 
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2022-06-14 Länsstyrelsen Skåne Protokoll över inspektion av 
kommunens överförmyndarverksamhet 

2022-06-08 Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2022-05-25 § 104 
Medborgarförslag om belysning vid Sjöbol Ingelstad 

2022-06-08 Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2022-05-25 § 105 
Medborgarförslag om solrosor för Ukraina på Ekobacken 

2022-06-08 Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2022-05-25 § 106 
Medborgarförslag om belysning av isen vid Vattentorget 

2022-06-08 Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2022-05-25 § 107 
Medborgarförslag om lekplats i Gemla 

2022-06-08 Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2022-05-25 § 108 
Medborgarförslag om en klocka vid Växjösjön 

2022-06-08 Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2022-05-25 § 109 
Medborgarförslag om en park på Västra Esplanaden 

2022-06-08 Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2022-05-25 § 96 
Medborgarförslag om behov av hastighetsdämpande 
åtgärder på Evedalsvägen 

2022-06-08 Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2022-05-25 § 97 
Medborgarförslag om trafiksituation vid Per Lagerkvists 
skola 

2022-06-08 Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2022-05-25 § 99 
Medborgarförslag om gratis tillgång till offentliga toaletter 
för diabetiker 

2022-06-08 Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2022-05-25 § 100 
Medborgarförslag om belysning i Domfälleskogen 

2022-06-08 Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2022-05-25 § 98 
Medborgarförslag om övergångställe över Stora 
Räppevägen 

2022-06-08 Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2022-05-25 § 101 
Medborgarförslag om fler soptunnor i Bokhultet 

2022-06-08 Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2022-05-25 § 103 
Medborgarförslag om hundrastplats - lekplats på söder i 
Växjö 

2022-06-08 Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2022-05-25 § 102 
Medborgarförslag om belysning och utegym vid Lugnets 
park, Växjö 
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§ 182 Dnr 2022-00015  
 

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 
2022-08-23 Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin 

(M) och utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) 
från Christer Svensson (SD) om beredskap vid strömavbrott 

2022-08-23 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna 
Tenje (M) från Christer Svensson (SD) om momsdetektiven 
Refero 

2022-05-25 Interpellation till tekniska nämndens ordförande - Sofia 
Stynsberg (M) från Carin Högstedt (V) om trafikterminal i 
Sandsbro 
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§ 183 Dnr 2022-00294  
 

Redovisning av interpellationssvar från tekniska 
nämndens ordförande, Sofia Stynsberg (M), till 
Carin Högstedt (V) om trafikterminal i Sandsbro 

 
Kommunfullmäktige har medgett en interpellation till tekniska 
nämndens ordförande, Sofia Stynsberg (M), till Carin Högstedt (V) om 
trafikterminal i Sandsbro. 
 
Sofia Stynsberg redovisar sitt interpellationssvar. Carin Högstedt är inte 
längre ledamot i kommunfullmäktige. 
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§ 184 Dnr 2022-00403  
 

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

 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
 
      

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-10-18 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

71 (72) 

 

§ 185 Dnr 2022-00206  
 

Interpellation till ordföranden i kommunstyrelsens 
organisations- och personalutskott Andreas Olsson 
(C) från Björn Kleinhenz (V) om hur Växjö kommun 
arbetar för att åter få till stånd en facklig 
samverkan 

 
Kommunfullmäktige har medgett en interpellation till ordförande i 
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Andreas Olsson 
(C) från Björn Kleinhenz (V) om hur Växjö kommun arbetar för att åter få 
till stånd en facklig samverkan. 
 
Interpellationen besvaras av Andreas Olsson. 
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§ 186 Dnr 2022-00404  
 

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf 
Hedin (M) och utbildningsnämndens ordförande Ida 
Eriksson (M) från Christer Svensson (SD) om 
beredskap vid strömavbrott 

 
Kommunfullmäktige har medgett en interpellation till 
omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) och utbildningsnämndens 
ordförande Ida Eriksson (M) från Christer Svensson (SD) om beredskap 
vid strömavbrott. 
 
Interpellationen besvaras av Torgny Klasson (L) och Ulf Hedin (M)  
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