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Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 – 18.00 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Bo Frank (M), Ordförande 
Rose-Marie Holmqvist (S), 2:e vice ordförande 
Anna Tenje (M) 
Oliver Rosengren (M) 
Ulf Hedin (M) 
Anna Gustbée (M) 
Sofia Stynsberg (M) 
Pernilla Tornéus (M) 
Iréne Bladh (M) 
René Jaramillo (M) 
Anton Olsson (M) 
Sigvard Jakopsson (M) 
Glenn Nilsson (M) 
Pia Philipsson (M) 
Björn Svensson (M) 
Andreas Lindström (M) 
Lars-Göran Svensson (M) 
Eva Johansson (C) 
Anders Bengtsson (C) 
Margareta Jonsson (C) 
Andreas Håkansson (C) § 112-113 
Annika Nilsson (C) § 83-111 
Gunnar Nordmark (L) 
Torgny Klasson (L) 
Susanna Blad Röing (L) 
Anna Zelvin (KD) 
Jon Malmqvist (KD) 
Ricardo Chavez (KD) 
Malin Lauber (S) 
Alf Skogmalm (S) 
Julia Berg (S) 
Tomas Thornell (S) 
Martin Edberg (S) 
Gunnar Storbjörk (S) 
Arijeta Reci (S) 
Otto Lindlöf (S) 
Tony Lundstedt (S) 
Martina Forsberg (S) 
Hugo Hermansson (S) 
Kjell Olsson (S) 
Ann-Kristin Lindquist (S) 
Gullvi Strååt (S) 
Maria Garmer (V) 
Carin Högstedt (V) 
Johnny Werlöv (V) 
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Elisabet Flennemo (V) 
Björn Kleinhenz (V) 
Magnus Wåhlin (MP) 
Gunnel Jansson (MP) 
Gustav Petersson (-) 
Christer Svensson (SD) 
Conny Lindahl (SD) 
Alexander Harréns (SD) 

 Erik Jansson (MP) 
Yusuf Isik (S) 
Marie-Louise Gustafsson (S) 
Ola Löfquist (S) 
Anette Nerlie-Anderberg (S) 
Kenneth Quick (M) 
Agneta Nordlund G-son (M) 
Romeo Pettersson (SD) 
Yvonne Ekaremål (C) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Anders Lindoff (S) 
Michael Sjöö (S) 
Erika Lagergren (S) 
Håkan Frizén (V) 
Ann-Christin Eriksson (V) 
Pernilla Wikelund (SD) 
Kaj-Mikael Petersson (KD) 
Ingrid Stålne (M) 
Setareh Najafidigehsara (M) 
Ylva Jönsson (V) 
Cecilia Lundin Danielsson (S) 
Michael Färdig (L) 
 

 
Tjänstepersoner 

 
Martin Fransson, sekreterare 
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare 

 

Justering 

 

Justerare Arijeta Reci (S)  
Sigvard Jakopsson (M) 
 

Plats och tid Kommunhuset, den 20 maj, kl. 09.00  

Justerade paragrafer §§ 83-113 

Ajournering 15.45 – 16.10 
17.10 –  17.15 Allmänhetens frågestund 
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Allmänhetens 
frågestund 

 
 
En invånare har frågat ordförande i 
utbildningsnämnden, Sigvard Jakopsson (M) om 
kunskapen om aktier bland elever. 
 
Frågan besvaras av Sigvard Jakopsson.  

 
Underskrifter 

 

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Martin Fransson 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Bo Frank 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Arijeta Reci 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Sigvard Jakopsson 
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_____________________________________________________________ 
 

                                  Bevis om anslag av protokoll 
 

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2022-05-17 är 
justerat. 

Anslagsdag 2022-05-20 

Anslaget tas ner 2022-06-13 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kansliavdelningen 
 

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

……………………………………………………… 

 
Martin Fransson 
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Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 
17 maj 2022 

§ 83 Dnr 302917 

Justering av protokoll............................................................................... 8 

§ 84 Dnr 313843 
Godkännande av dagordning ............................................................... 9 

§ 85 Dnr 347889 

Information om kommunens arbete med civilt försvar och 
krigsplaceringar ....................................................................................... 10 

§ 86 Dnr 297257 
Ledamöternas och ersättarnas frågestund ..................................... 11 

§ 87 Dnr 2022-00118 

Motion om nya arbetssätt för låga hyror i nyproduktion - Maria 
Garmer (V) och Johnny Werlöv (V) ..................................................... 13 

§ 88 Dnr 2022-00239 
Förvärv av fastigheten Ljungby Hallsjö 6:1 ........................................ 17 

§ 89 Dnr 2022-00240 

Köavgift för kommunal bostadsförmedling för perioden 1 juli 
2022 till 30 juni 2023 ................................................................................19 

§ 90 Dnr 2022-00174 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp i 
Växjö, Åryd och Tävelsås ....................................................................... 20 

§ 91 Dnr 2021-00562 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken .... 21 

§ 92 Dnr 2019-00148 

Policy för e-arkiv Växjö kommun ......................................................... 22 

§ 93 Dnr 2021-00321 

Antagande av Kemikalieplan 2021- 2025 ........................................ 24 

§ 94 Dnr 2022-00073 
Överenskommelse om samverkan med HSV .................................... 26 

§ 95 Dnr 2022-00262 

Avsägelse från uppdrag som förste vice ordförande i 
kommunfullmäktige - Cheryl Jones Fur (MP) ................................... 28 

§ 96 Dnr 2022-00216 
Ändring av ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i 
styrelser och nämnder ........................................................................... 29 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-05-17 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

6 (49) 

 

§ 97 Dnr 348027 

Avsägelse från uppdrag som första vice ordförande i tekniska 
nämnden, ledamot i Växjö Energi AB och ledamot i Växjö Energi 
Elnät AB - Cheryl Jones Fur (MP) ......................................................... 31 

§ 98 Dnr 2022-00259 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden, 
1:e vice ordförande i styrelsen för Växjöbostäder AB och 
Vältöjan AB samt ersättare i styrelsen för Växjö Kommunföretag 
AB - Magnus Wåhlin (MP) ..................................................................... 33 

§ 99 Dnr 2022-00261 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Wexnet 
AB och ersättare i styrelsen för Sankt Sigfrid kommunikation AB 
- Edgar Weibull (MP) .............................................................................. 35 

§ 100 Dnr 2022-00266 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Vidingehem 
AB och Gold Cup 18414 AB - Marita Bengtsson (MP) .................... 36 

§ 101 Dnr 2022-00273 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Videum AB 
- Erik Jansson (MP) ................................................................................. 37 

§ 102 Dnr 2022-00275 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Vöfab, 
Vöfab Station AB, Vöfab Parkering AB och Vöfab Fastigheter AB 
och Startplattan 171675 - Katinka Schartau (MP) ......................... 38 

§ 103 Dnr 2022-00276 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Kulturparken Småland AB - Ann-Christin Norlander (C) ............. 39 

§ 104 Dnr 2022-00254 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden - 
Gustav Caligari Berger (S).................................................................... 40 

§ 105 Dnr 2018-00581 
Anmälan av politisk sekreterare för Miljöpartiet samt anmälan 
av gruppledare för Liberalerna ........................................................... 41 

§ 106 Dnr 2022-00014 
Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt 
överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom 
medborgarförslag ................................................................................... 42 

§ 107 Dnr 2022-00016 

Meddelanden till kommunfullmäktige ................................................ 43 

§ 108 Dnr 2022-00015 
Godkännande av framställda interpellationer ............................... 44 
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§ 109 Dnr 2022-00198 

Interpellation till valnämndens ordförande Mikael Virdelo (M) 
från Alf Skogmalm (S) om fördelning av öppettider i kommunens 
röstningslokaler ........................................................................................ 45 

§ 110 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 ................................................................................... 46 

§ 111 Dnr 2022-00211 
Interpellation till tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg 
(M) från Christer Svensson (SD) om VA-kostnader i nya 
verksamhetsområdet Nylanda ............................................................ 47 

§ 112 Dnr 2022-00190 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
från Gustav Pettersson (-) om sänkta arvoden för politiker och 
kommunchef .............................................................................................. 48 

§ 113 Dnr 2022-00191 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
från Gustav Pettersson (-) om massinvandringen ifrån Ukraina 
till Växjö kommun ..................................................................................... 49 
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§ 83 Dnr 302917  
 

Justering av protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Arijeta Reci (S) och Sigvard Jakopsson 
(M) ska justera dagens protokoll. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
 
Justering äger rum fredagen den 20 maj klockan 09.00 i kommunhuset. 
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§ 84 Dnr 313843  
 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande ändringar: 

• Anmälan av gruppledare för Liberalerna läggs till dagordningen 
 

• Interpellation till valnämndens ordförande Mikael Virdelo (M) 
från Alf Skogmalm (S) om fördelning av öppettider i kommunens 
röstningslokaler och 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 utgår 

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

• Anmälan av gruppledare för Liberalerna läggs till dagordningen 
 

• Interpellation till valnämndens ordförande Mikael Virdelo (M) 
från Alf Skogmalm (S) om fördelning av öppettider i kommunens 
röstningslokaler och 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 utgår 
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§ 85 Dnr 347889  
 

Information om kommunens arbete med civilt 
försvar och krigsplaceringar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar om 
kommunens arbete med civilt försvar och krigsplaceringar. 
 
Kommunens uppdrag i krig är det samma som i fred men utöver detta så 
innebär krig ökade behov inom vissa områden men också nya uppgifter 
som kommer läggas på kommunen som t.ex. ansvar för ransonering. 
 
Anna Tenje informerar också om krigsplacering av personal och det 
beslut som nu tagits kring detta i kommunen och vad det innebär för 
enskilda medarbetare. 
 
Anna Tenje informerar sedan om ytterligare aktiviteter på området som 
pågår just nu. Av dessa kan nämnas kontinuitetsplanering inom 
verksamheterna och försörjningsberedskap avseende t.ex. 
beredskapslager och reservel. 
 
Slutligen redovisar Anna Tenje kommunens roll när det gäller 
skyddsrum och kommunens ansvar som fastighetsägare 
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§ 86 Dnr 297257  
 

Ledamöternas och ersättarnas frågestund 

 
Håkan Frizén (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
om vad som händer på Ringsbergsområdet. 
 
Anna Tenje svarar. 
 
Martin Edberg (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) 
om vikariesituationen i omsorgen under sommaren. 
 
Ulf Hedin svarar. 
 
Anders Lindoff (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg 
(M) om skicket på Sydostleden genom Växjö kommun. 
 
Sofia Stynsberg svarar.  
 
Alexander Harréns (SD) frågar Bo Frank (M) om tillgång till protokoll i 
Assistenten. 
 
Bo Frank svarar 
 
Maria Garmer (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd 
Pernilla Tornéus (M) om Växjö Fritidsklubb och vad som har hänt med 
den. 
 
Pernilla Tornéus svarar. 
 
Gustav Petersson (-) frågar Ulf Hedin (M) om ett inlägg på Facebook. 
 
Ulf Hedin svarar. 
 
Ulf Hedin (M) frågar Alf Skogmalm (S) om en tillbakadragen 
interpellation från dagens sammanträde.  
 
Alf Skogmalm svarar. 
 
Elisabet Flennemo (V) frågar ordförande i Växjöbostäder AB, René 
Jaramillo (M) om vad som händer med kvarteret Ansgarius (gamla 
kommunhuset). 
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René Jaramillo svarar. 
 
Julia Berg (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Sigvard Jakopsson 
(M) om fritidshemmen utanför Växjö stad kommer hållas öppna under 
sommaren och hur man hanterar barn på de orter där fritidshemmen 
stängs. 
 
Sigvard Jakopsson (M) svarar. 
 
Christer Svensson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje 
(M) om flaggning med Ukrainas flagga och varför den togs ner förra 
veckan. 
 
Anna Tenje svarar. 
 
Johnny Werlöv (V) frågar utbildningsnämnden Sigvard Jakopsson (M) om 
senaste utvecklingen gällande problem med IT-stöd och förhandlingar 
med leverantören. 
 
Sigvard Jakopsson svarar. 
 
Gustav Pettersson (-) frågar René Jaramillo (M) om ett inlägg i sociala 
medier.  
 
Ordförande Bo Frank (M) beslutar att frågan inte får ställas.  
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§ 87 Dnr 2022-00118  
 

Motion om nya arbetssätt för låga hyror i 
nyproduktion - Maria Garmer (V) och Johnny 
Werlöv (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar motionen i enlighet med Växjö 
Kommunföretag AB:s och Vidingehem AB:s yttrande i ärendet där 
följande framgår: 
 
Sedan Allvillagen kom så har kommunala bostadsbolag att förhålla sig till 
denna, det innebär att vi ska vara marknadsmässiga. Det är viktigt att vi 
arbetar med samma förutsättningar i våra projekt och ger samma villkor 
för alla våra befintliga och kommande hyresgäster. Vi ska ha ett tydligt 
och förutsägbart system som är långsiktigt hållbart. 
 
Målsättningen är att alltid göra vårt bästa utifrån samtliga 
hållbarhetsaspekter både ekonomiskt, socialt och ekonomiskt. Detta 
sammantaget gör att vi inte ser en möjlighet att arbeta på det sätt som 
yrkandet föreslår, dock ska vi ständigt arbeta för att leverera hållbara 
hyresrätter inom Växjö kommun. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för det egna yrkandet. 
 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för det egna yrkandet. 
 
Bakgrund 
Maria Garmer (V) och Johnny Werlöv (V) har lämnat in en motion om 
nya arbetssätt för låga hyror i nyproduktion med följande yrkanden: 
- Att Vidingehem uppdras att planera för att bygga hyresrätter där 
hyrorna hålls nere genom att basera dem på låneränta och rabattsystem. 
- Att man ser över möjligheten att arbeta fram samverkansavtal med 
aktörer som är intresserade av en modell där de återinvesterar delar av 
vinsten från försäljning av bostadsrätter för att subventionera hyra i 
hyresrätter inom samma projekt. 
 
Motionen har remitterats till VKAB som inhämtat yttrande från 
Vidingehem AB. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 182/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige besvarar motionen i enlighet med Växjö 
Kommunföretag AB:s och Vidingehem AB:s yttrande i ärendet där 
följande framgår: 
 
Sedan Allvillagen kom så har kommunala bostadsbolag att förhålla sig till 
denna, det innebär att vi ska vara marknadsmässiga. Det är viktigt att vi 
arbetar med samma förutsättningar i våra projekt och ger samma villkor 
för alla våra befintliga och kommande hyresgäster. Vi ska ha ett tydligt 
och förutsägbart system som är långsiktigt hållbart. 
 
Målsättningen är att alltid göra vårt bästa utifrån samtliga 
hållbarhetsaspekter både ekonomiskt, socialt och ekonomiskt. Detta 
sammantaget gör att vi inte ser en möjlighet att arbeta på det sätt som 
yrkandet föreslår, dock ska vi ständigt arbeta för att leverera hållbara 
hyresrätter inom Växjö kommun. 
 
Växjö Kommunföretag AB har i § 50/2022 beslutat att lämna yttrande 
över motionen i enlighet med Vidingehem AB:s skrivelse daterad 2022-
04-04. 
 
Vidingehems ordförande har i en skrivelse, den 4 april 2022, lämnat ett 
yttrande över motionen. 
 
Yrkanden 
Johnny Werlöv (V) med instämmande av Tomas Thornell (S), Maria 
Garmer (V), Alf Skogmalm (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Anders Bengtsson (C) med instämmande av Oliver Rosengren (M), 
Christer Svensson (SD) och René Jaramillo (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag 
Nej för att rösta på Anders Bengtssons yrkande 
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Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37 
röster mot 24 röster för Johnny Werlövs yrkande. Se omröstningsbilaga 
1. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Motionärerna 
Växjö Kommunföretag AB 
Vidingehem AB  
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Omröstningsbilaga 1 
 
§ 87 Motion om nya arbetssätt för låga hyror i nyproduktion - 

Maria Garmer (V) och Johnny Werlöv (V) 
 
Resultat 
Ja 37 
Nej 24 
Avstår  0 
Totalt 61 
 
Individuella röster 

Namn Val Namn Val 
Rose-Marie Holmqvist (S), 2:e vice ordf. Nej Julia Berg (S) Nej 
Anna Tenje (M) Ja Tomas Thornell (S) Nej 
Oliver Rosengren (M) Ja Yusuf Isik (S) Nej 
Ulf Hedin (M) Ja Martin Edberg (S) Nej 
Anna Gustbée (M) Ja Marie-Louise Gustafsson (S) Nej 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Storbjörk (S) Nej 
Pernilla Tornéus (M) Ja Arijeta Reci (S) Nej 
Iréne Bladh (M) Ja Otto Lindlöf (S) Nej 
René Jaramillo (M) Ja Tony Lundstedt (S) Nej 
Anton Olsson (M) Ja Martina Forsberg (S) Nej 
Kenneth Quick (M) Ja Hugo Hermansson (S) Nej 
Sigvard Jakopsson (M) Ja Ola Löfquist (S) Nej 
Glenn Nilsson (M) Ja Kjell Olsson (S) Nej 
Pia Philipsson (M) Ja Ann-Kristin Lindquist (S) Nej 
Björn Svensson (M) Ja Anette Nerlie-Anderberg (S) Nej 
Agneta Nordlund G-son (M) Ja Gullvi Strååt (S) Nej 
Andreas Lindström (M) Ja Maria Garmer (V) Nej 
Lars-Göran Svensson (M) Ja Carin Högstedt (V) Nej 
Eva Johansson (C) Ja Johnny Werlöv (V) Nej 
Anders Bengtsson (C) Ja Elisabet Flennemo (V) Nej 
Yvonne Ekaremål (C) Ja Björn Kleinhenz (V) Nej 
Margareta Jonsson (C) Ja Erik Jansson (MP) Ja 
Andreas Håkansson (C) Ja Magnus Wåhlin (MP) Ja 
Gunnar Nordmark (L) Ja Gunnel Jansson (MP) Ja 
Torgny Klasson (L) Ja Gustav Petersson (-) Ja 
Susanna Blad Röing (L) Ja Christer Svensson (SD) Ja 
Anna Zelvin (KD) Ja Romeo Pettersson (SD) Ja 
Jon Malmqvist (KD) Ja Conny Lindahl (SD) Ja 
Ricardo Chavez (KD) Ja Alexander Harréns (SD) Ja 
Malin Lauber (S) Nej Bo Frank (M), ordförande Ja 
Alf Skogmalm (S) Nej   
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§ 88 Dnr 2022-00239  
 

Förvärv av fastigheten Ljungby Hallsjö 6:1 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Ljungby 

Hallsjö 6:1 om ca 181 hektar. Köpeskillingen är tjugosjumiljoner (27 
00 000) kronor jämte övriga villkor. 

 
2. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningens 

chefsjurist i uppdrag att teckna erforderligt köpeavtal 
 
Bakgrund 
Fastigheten Ljungby Hallsjö 6:1, bilaga 1, är på väg ut till försäljning och 
VA-avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har ett stort intresse 
av att Växjö kommun förvärvar hela eller delar av fastigheten. Marken 
består till huvuddel av jordbruksmark blandat med skogsmark med 
tillhörande bostadshus och ekonomibyggnader. 
 
Fastigheten är av stort intresse för Växjö kommun med hänseende till 
att skydda kommunens huvudvattentäkt Bergaåsen, då del av 
fastigheten ligger innanför vattenskyddsområdet.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 183/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Ljungby 
Hallsjö 6:1 om ca 181 hektar. Köpeskillingen är tjugosjumiljoner (27 
000 000) kronor jämte övriga villkor. 

 
2. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningens 

chefsjurist i uppdrag att teckna erforderligt köpeavtal 
 
Kommunchefen har i en skrivelse, den 26 april 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 
- Värdering av fastigheten Ljungby Hallsjö 6:1 
 
Tekniska nämnden har i § 60/2022 beslutat att hos kommunfullmäktige 
begära möjlighet att erbjuda en köpeskilling om 27 MSEK för att förvärva 
fastigheten Ljungby Hallsjö 6:1. 
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Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Chefsjuristen 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Planeringschefen 
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§ 89 Dnr 2022-00240  
 

Köavgift för kommunal bostadsförmedling för 
perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förnya köavgiften för Växjös 
kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023 
och att sätta köavgiften till 100 kronor. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om köavgift för den kommunala 
bostadsförmedlingen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i § 8/2014 att inrätta en kommunal 
bostadsförmedling och att från och med den 1 juli 2014 ta ut en årlig 
avgift på 100 kronor av sökanden över 20 år i den vanliga bostadskön. 
Avgiften ska omprövas årligen.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 184/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att förnya köavgiften för Växjös 
kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023 
och att sätta köavgiften till 100 kronor. 
 
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) har i § 38/2022 föreslagit att 
kommunfullmäktige ska sätta köavgiften till 100 kronor för perioden 1 
juli 2022 till 30 juni 2023. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Växjö Kommunföretag AB 
Författningssamlingen   
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§ 90 Dnr 2022-00174  
 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och 
avlopp i Växjö, Åryd och Tävelsås 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden i Växjö och 
Åryd samt upphäver del av befintligt verksamhetsområde i Tävelsås 
enligt till ärendet bifogade kartor. 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har i § 37/2022 till kommunfullmäktige lämnat 
förslag på revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 
verksamhetsområden i Växjö, Åryd och Tävelsås. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 185/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden i Växjö och 
Åryd samt upphäver del av befintligt verksamhetsområde i Tävelsås 
enligt till ärendet bifogade kartor. 
 
-Tekniska nämndens beslut i § 37 2022-03-17  
-Kartbilagor avseende nya verksamhetsområden i Växjö, Åryd och 
Tävelsås 
-Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-02-14 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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§ 91 Dnr 2021-00562  
 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer följande revidering i taxebilaga 2 av Taxa 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: 

• Verksamhetskod 1.10-i, 1.11 samt 1.20 stryks från bilaga 2, och 
omfattas i stället av bilaga 1 "Annan miljöfarlig verksamhet, som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2." 

 
Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 34/2022 föreslagit en mindre 
ändring av beslutad taxa i taxebilaga 2 av Taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken. 
 
Beslut om taxan fattas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 186/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige fastställer följande revidering i taxebilaga 2 av Taxa 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: 

• Verksamhetskod 1.10-i, 1.11 samt 1.20 stryks från bilaga 2, och 
omfattas i stället av bilaga 1 "Annan miljöfarlig verksamhet, som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2." 

 
-Beslut miljö- och hälsoskyddsnämnden § 34/2022 
 
-Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken daterad 2021-11-23 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 92 Dnr 2019-00148  
 

Policy för e-arkiv Växjö kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till policy för e-arkiv Växjö 
kommun. 
 
Bakgrund 
Enligt 16 § arkivlagen får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om 
arkivvården inom kommunen i den utsträckning något annat inte är 
särskilt föreskrivet i lag. I enlighet med detta antog kommunfullmäktige 
2019/§ 220 ett arkivreglemente för Växjö kommun. 
I detta fastställs grundläggande bestämmelser om arkiv- och 
informationshanteringen i Växjö kommun. 
 
För det e-arkiv som har upphandlats och införts under 2020 och 2021 
behövs förtydligande bestämmelser som kompletterar arkivreglementet. 
Dessa bestämmelser finns i den föreslagna policyn för e-arkiv Växjö 
kommun. 
 
Förslaget till policy har tagits fram inom införandeprojektet för e-arkiv 
Växjö kommun och koncernledningen har haft möjlighet att lämna 
synpunkter på dokumentet 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 187/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till policy för e-arkiv Växjö 
kommun. 
 
Kommunchefens skrivelse daterad 21 januari 2022 där följande 
sammanfattning framgår: 
För det e-arkiv som har upphandlats och införts under 2020 och 2021 
behövs förtydligande bestämmelser som kompletterar det 
arkivreglemente som kommunfullmäktige beslutat om i § 220/2019. 
Dessa bestämmelser finns i den föreslagna policyn för e-arkiv Växjö 
kommun. 
 
Yrkanden 
Alexander Harréns (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Nämnder och styrelser 
Bolag med kommunstyrelsen som arkivmyndighet 
Kanslichefen 
Kommunarkivet 
Författningssamlingen 
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§ 93 Dnr 2021-00321  
 

Antagande av Kemikalieplan 2021- 2025 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta kemikalieplan för Växjö 
kommunkoncern enligt till ärendet bilagt förslag. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen godkände 2021-05-04 rapporten "Uppföljning och 
utvärdering av kemikalieplan 2016-2020." 
 
För att komma vidare i arbetet och åtgärda de brister som framkom i 
rapporten konstaterade kommunstyrelsen att det behövs ett arbete med 
att ta fram en ny kemikalieplan 2021-2025. 
Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram 
en ny kemikalieplan 2021- 2025.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 188/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige att anta kemikalieplan för Växjö Kommunkoncern 
enligt till ärendet bilagt förslag. 
 
Kommunchefen har i en skrivelse, den 11 april 2022, lämnat förslag till 
kemikalieplan. 
 
Arbetet har styrts av kommunledningsförvaltningen i samverkan med 
Växjö kommunkoncerns bolag och förvaltningar. De insatser som 
beskrivs är frågor som Växjö kommunkoncern har direkt rådighet över, 
genom indirekt påverkansarbete eller genom lokalt, regionalt och 
nationellt samarbete. Den tidigare kemikalieplanen och dess 
uppföljning, samt genom omvärldsbevakning och allra viktigast en 
samverkan med Växjö kommunkoncerns bolag och förvaltning ligger till 
grund för framtagande av kemikalieplanen. 
 
- Förslag till Kemikalieplan för Växjö kommunkoncern 
 
Yrkanden 
Carin Högstedt (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Nämnder och helägda bolag 
Ekonomi- och finanschefen 
Utvecklings- och hållbarhetschefen 
Författningssamlingen 
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§ 94 Dnr 2022-00073  
 

Överenskommelse om samverkan med HSV 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta samverkan enligt den 
reviderade överenskommelsen med HSV i bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i § 52/2020 att införa ett nytt arbetssätt 
för kommunens samverkan med funktionshinderrörelsen. Det nya 
arbetssättet bygger på samverkan i olika former som präglas av 
ömsesidig dialog och delaktighet i tidiga skeden. Kommunfullmäktige 
beslutade även att ingå överenskommelser med HSV och Funkibator om 
på vilket sätt samverkan ska ske.  
 
Tidigare överenskommelse med HSV sträckte sig fram till 2021-12-31.  
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 189/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta samverkan enligt den 
reviderade överenskommelsen med HSV i bilaga 1.   
 
Kommunchefen har i en skrivelse, den 25 mars 2022 lämnat förslag på 
reviderad överenskommelse med HSV. Överenskommelsen innebär 
bland annat följande: 

• Samverkan fortsätter som tidigare genom samråd och 
påverkansarbete via befintliga demokratiska kanaler. HSV och 
Växjö kommun möts även fortsättningsvis i 4 intressent-
dialoger/år. 

• Kommunkoncernen fortsätter att i tidiga skeden bjuda in 
funktionshinderrörelsen till att lämna synpunkter bland annat 
genom dialog och samtal. 

• Den reviderade överenskommelsen utvärderas vart fjärde år med 
början under 2025.  

 
- Bilaga 1, reviderad överenskommelse om samverkan med HSV från 
2022-01-01. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
HSV 
Utvecklings- och hållbarhetschefen 
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§ 95 Dnr 2022-00262  
 

Avsägelse från uppdrag som förste vice ordförande i 
kommunfullmäktige - Cheryl Jones Fur (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Eva Johansson (C) till förste vice 

ordförande i kommunfullmäktige för resten av mandatperioden. 
 
Bakgrund 
Cheryl Jones Fur (MP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som förste 
vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Ulf Hedin (M):  

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Eva Johansson (C) till förste vice 
ordförande i kommunfullmäktige för resten av mandatperioden. 

 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt Ulf Hedins yrkande. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Eva Johansson 
Cheryl Jones Fur 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 96 Dnr 2022-00216  
 

Ändring av ordning för inkallande av ersättare till 
tjänstgöring i styrelser och nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar att följande ordning för inkallande av 
ersättare till tjänstgöring gäller för återstoden av mandatperioden: 
 
M                  M, C, KD, L, MP, S, V, SD 
C                   C, KD, L, M, MP, S, V, SD 
KD                 KD, L, M, C, MP, S, V, SD 
L                    L, M, C, KD, MP, S, V, SD 
MP                 MP, V, S, C, L, M, KD, därefter den till levnadsåren äldste 

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

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

ersättaren 
SD                 SD, M, KD, därefter den till levnadsåren äldste ersättaren  
 
 
Bakgrund 
Med anledning av att förändringar i den styrande koalitionen i Växjö 
kommun tas frågan upp om revideringar avseende revidering av ordning 
för inkallande av ersättare till tjänstgöring 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 18/2022 beslutat följande: 
Kommunfullmäktige noterar att följande ordning för inkallande av 
ersättare till tjänstgöring gäller för återstoden av mandatperioden: 
M                  M, C, KD, L, MP, S, V, SD 
C                   C, KD, L, M, MP, S, V, SD 
KD                 KD, L, M, C, MP, S, V, SD 
L                    L, M, C, KD, MP, S, V, SD 
MP                 MP, V, S, C, L, M, KD, därefter den till levnadsåren äldste 

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

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

ersättaren 
SD                 SD, M, KD, därefter den till levnadsåren äldste ersättaren  
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Gruppledarna 
Nämnder och styrelser 
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§ 97 Dnr 348027  
 

Avsägelse från uppdrag som första vice ordförande i 
tekniska nämnden, ledamot i Växjö Energi AB och 
ledamot i Växjö Energi Elnät AB - Cheryl Jones Fur 
(MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar/noterar avsägelserna. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Claes Bromander (C) till första vice 

ordförande i tekniska nämnden till och med 2022-12-31. Beslutet 
innebär att Cheryl Jones Fur (MP) kvarstår som ledamot i 
nämnden till och med 2022-12-31. 

 
3. Kommunfullmäktige utser Gustaf Bergström (KD) till ledamot och 

Robert Nordmark (M) till ny ersättare i Växjö Energi AB, ledamot i 
Växjö Energi Elnät AB till och med ordinarie bolagsstämmor 2023. 

 
4. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Cheryl Jones Fur (MP) har via e-tjänst avsagt sig uppdragen som första 
vice ordförande i tekniska nämnden, ledamot i Växjö Energi AB och 
ledamot i Växjö Energi Elnät AB.    
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 20/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar/noterar avsägelserna. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Claes Bromander (C) till första vice 
ordförande i tekniska nämnden till och med 2022-12-31. Beslutet 
innebär att Cheryl Jones Fur (MP) kvarstår som ledamot i 
nämnden till och med 2022-12-31. 

 
3. Kommunfullmäktige utser Gustaf Bergström (KD) till ledamot och 

Robert Nordmark (M) till ny ersättare i Växjö Energi AB, ledamot i 
Växjö Energi Elnät AB till och med ordinarie bolagsstämmor 2023. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Claes Bromander 
Gustaf Bergström 
Cheryl Jones Fur 
Tekniska nämnden 
Växjö Energi AB 
Växjö Energi Elnät AB 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 98 Dnr 2022-00259  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
krisledningsnämnden, 1:e vice ordförande i styrelsen 
för Växjöbostäder AB och Vältöjan AB samt 
ersättare i styrelsen för Växjö Kommunföretag AB - 
Magnus Wåhlin (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar/noterar avsägelserna. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Anton Olsson (M) till ny ersättare i 

krisledningsnämnden till och med 2022-12-31. 
 

3. Kommunfullmäktige utser Malin Stadig Lundgren (KD) till ny 1:e 
vice ordförande i styrelsen för Växjöbostäder AB och Vältöjan AB 
till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 

 
4. Kommunfullmäktige utser Pernilla Tornéus (M) till ny ersättare i 

styrelsen för Växjö Kommunföretag AB till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023. 

 
5. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Magnus Wåhlin (MP) har via e-tjänst avsagt sig uppdragen som ersättare 
i krisledningsnämnden, 1:e vice ordförande i styrelsen för Växjöbostäder 
AB samt ersättare i styrelsen för Växjö Kommunföretag AB.  
 
Wåhlin har även avsagt sig uppdragen som ordförande i 
kommunstyrelsens hållbarhetsutskott och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Dessa avsägelser hanteras av kommunstyrelsen på 
nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedning har i § 21/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar/noterar avsägelserna. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Anton Olsson (M) till ny ersättare i 
krisledningsnämnden till och med 2022-12-31. 
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3. Kommunfullmäktige utser Malin Stadig Lundgren (KD) till ny 1:e 
vice ordförande i styrelsen för Växjöbostäder AB och Vältöjan AB 
till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 

 
4. Kommunfullmäktige utser Pernilla Tornéus (M) till ny ersättare i 

styrelsen för Växjö Kommunföretag AB till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023. 

 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Anton Olsson 
Malin Stadig Lundgren 
Pernilla Tornéus 
Magnus P Wåhlin 
Växjöbostäder AB 
Vältöjan AB 
Växjö Kommunföretag AB 
Krisledningsnämnden 
Säkerhetschefen 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 99 Dnr 2022-00261  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Wexnet AB och ersättare i styrelsen för Sankt Sigfrid 
kommunikation AB - Edgar Weibull (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.  

 
2. Kommunfullmäktige utser Stanley Källner (KD) till ny ersättare i 

Wexnet AB och Sankt Sigfrid kommunikation AB till och med 
ordinarie bolagsstämmor 2023.   

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Edgar Weibull (MP) har via e-tjänst avsagt sig uppdragen som ersättare i 
styrelsen för Wexnet AB och ersättare i styrelsen för Sankt Sigfrid 
kommunikation AB. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 22/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.  
 

2. Kommunfullmäktige utser Stanley Källner (KD) till ny ersättare i 
Wexnet AB och Sankt Sigfrid kommunikation AB till och med 
ordinarie bolagsstämmor 2023.   

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Stanley Källner 
Edgar Weibull 
Wexnet AB  
Sankt Sigfrid kommunikation AB  
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret  
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§ 100 Dnr 2022-00266  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Vidingehem AB och Gold Cup 18414 AB - Marita 
Bengtsson (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Mattias Bengtsson (M) ny ledamot i 

styrelsen för Vidingehem AB och Gold Cup 18414 AB till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Marita Bengtsson (MP) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 
ledamot i Vidingehem AB.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 23/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Mattias Bengtsson (M) ny ledamot i 
styrelsen för Vidingehem AB och Gold Cup 18414 AB till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Mattias Bengtsson 
Marita Bengtsson 
Vidingehem AB  
Gold Cup 18414 AB  
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret  
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§ 101 Dnr 2022-00273  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Videum AB - Erik Jansson (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Johnny Lindman (M) till ny ledamot i 

Videum AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Erik Jansson (MP) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i 
Videum AB.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 24/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Johnny Lindman (M) till ny ledamot i 
Videum AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Erik Jansson 
Johnny Lindman 
Videum AB 
Förtroendemannaregistret  
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§ 102 Dnr 2022-00275  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Vöfab, Vöfab Station AB, Vöfab Parkering AB och 
Vöfab Fastigheter AB och Startplattan 171675 - 
Katinka Schartau (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelserna. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Malin Falkström (M) till ledamot i 

styrelsen för Vöfab, Vöfab Station AB, Vöfab Parkering AB, Vöfab 
fastigheter AB och Startplattan 171675 till och med ordinarie 
bolagsstämmor 2023.   

 
3. Paragrafen justeras omedelbart 

 
Bakgrund 
Katinka Schartau (MP) har via e-tjänst avsagt sig uppdragen som 
ledamot i styrelsen för Vöfab, Vöfab Station AB, Vöfab Parkering AB och 
Vöfab fastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 25/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige noterar avsägelserna. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Malin Falkström (M) till ledamot i 
styrelsen för Vöfab, Vöfab Station AB, Vöfab Parkering AB, Vöfab 
fastigheter AB och Startplattan 171675 till och med ordinarie 
bolagsstämmor 2023.   

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Malin Falkström 
Katinka Schartau 
Vöfab, Vöfab Station AB, Vöfab Parkering AB och Vöfab Fastigheter AB 
och Startplattan 171675 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret            
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§ 103 Dnr 2022-00276  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Kulturparken Småland AB - Ann-Christin Norlander 
(C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen. 

 
2. Paragrafen justeras omedelbart 

 
Bakgrund 
Ann-Christin Norlander (C) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 
ersättare i styrelsen för Kulturparken Småland AB. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 26/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige noterar avsägelsen. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Ann-Christin Norlander 
Kulturparken Småland AB 
Förtroendemannaregistret  
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§ 104 Dnr 2022-00254  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
byggnadsnämnden - Gustav Caligari Berger (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Tobias Björklund (S) till ny ersättare i 

byggnadsnämnden till och med 2022-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Gustav Caligari Berger (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 
ersättare i byggnadsnämnden.    
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 19/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Tobias Björklund (S) till ny ersättare i 
byggnadsnämnden till och med 2022-12-31. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Tobias Björklund 
Gustav Caligari Berger  
Byggnadsnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret  
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§ 105 Dnr 2018-00581  
 

Anmälan av politisk sekreterare för Miljöpartiet 
samt anmälan av gruppledare för Liberalerna 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar anmälningarna i protokollet. 
 
Bakgrund 
Magnus P Wåhlin (MP) anmäler Cheryl Jones Fur (MP) som politisk 
sekreterare för Miljöpartiet från och med den 18 maj 2022 till och med 
den 31 december 2022. 
 
Gunnar Nordmark (L) anmäler att gruppledarskapet för Liberalerna ska 
delas mellan Rikard Karlsson (12,5 %) och Gunnar Nordmark (5 %) från 
och med den 18 maj 2022. Fördelning av procentenheter framgår inom 
parentes.   
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 106 Dnr 2022-00014  
 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag 
och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen 
enligt förteckningen nedan.   
 
Bakgrund 
Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit sedan 
senaste sammanträdet med kommunfullmäktige. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall, 
utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till 
annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de 
fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får 
beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning lämnar 
förslag på delegering. 
 
Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska 
överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det 
inkomna förslaget. 
 
Motioner 
Inga motioner har framställts sedan förra kommunfullmäktige. 
 
Medborgarförslag 
2022-04-30 Medborgarförslag om Kronobergs slottsruin överlämnas till 

kommunstyrelsen  
2022-04-22 Medborgarförslag om öppen scen i Växjö överlämnas till 

kultur- och fritidsnämnden   
2022-04-19 Medborgarförslag om picknickbord vid Räppe Hamn 

(Återtaget – hanterat av tekniska förvaltningen) 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden           
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§ 107 Dnr 2022-00016  
 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige: 
2022-05-05 Tekniska nämnden - Uppföljning intern kontroll 2021  
2022-05-05 Tekniska nämnden 2022-04-28 § 64 Drift och skötsel av 

utomhusanläggningar, bokningsbara och icke bokningsbara 
fritidsanläggningar 

2022-05-05 Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-04-28 § 66 
Krigsplacering av tillsvidareanställd personal 

2022-05-05 Tekniska nämndens beslut 2022-04-28 § 70 om 
Medborgarförslag om övergångställe på Smedjegatan 

2022-05-05 Tekniska nämndens beslut 2022-02-17 § 19 om 
Medborgarförslag om övergångsställen i Lammhult 

2022-04-27 Omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut SoL 
och LSS kvartal 1 2022 

2022-04-07 Årsredovisning för Växjö Kommunföretag AB 2021 
2022-04-21 Omsorgsnämndens beslut över medborgarförslag om att 

ändra adresser till privata på särskilda boenden 
2022-04-20 Årsredovisning och revisionsberättelse Växjö Linnaeus 

Science Park AB 
2022-04-12 Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 § 121 om 

Medborgarförslag om avfallsanläggning för trädgårdsavfall 
på Vikaholm 

2022-04-12 Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 § 120 om 
Medborgarförslag om parkeringsplatser vid Tävelsås skola 
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§ 108 Dnr 2022-00015  
 

Godkännande av framställda interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar att inga interpellationer har framställts 
sedan föregående sammanträde med kommunfullmäktige 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om 
interpellationer som har inkommit får ställas. 
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§ 109 Dnr 2022-00198  
 

Interpellation till valnämndens ordförande Mikael 
Virdelo (M) från Alf Skogmalm (S) om fördelning av 
öppettider i kommunens röstningslokaler 

 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
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§ 110 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 

 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
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§ 111 Dnr 2022-00211  
 

Interpellation till tekniska nämndens ordförande 
Sofia Stynsberg (M) från Christer Svensson (SD) om 
VA-kostnader i nya verksamhetsområdet Nylanda 

 
Kommunfullmäktige har i § 81/2022 medgett en interpellation till 
tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M) från Christer 
Svensson (SD) om VA-kostnader i nya verksamhetsområdet Nylanda. 
 
Interpellationen besvaras av Sofia Stynsberg. 
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§ 112 Dnr 2022-00190  
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Anna Tenje (M) från Gustav Pettersson (-) om 
sänkta arvoden för politiker och kommunchef 

 
Kommunfullmäktige har i § 81/2022 medgett en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Gustav           
Pettersson (-) om sänkta arvoden för politiker och kommunchef. 
 
Interpellationen besvaras av Anna Tenje. 
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§ 113 Dnr 2022-00191  
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Anna Tenje (M) från Gustav Pettersson (-) om 
massinvandringen ifrån Ukraina till Växjö kommun 

 
Kommunfullmäktige har i § 81/2022 medgett en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Gustav              
Pettersson (-) om massinvandringen ifrån Ukraina till Växjö kommun. 
 
Interpellationen besvaras av Anna Tenje. 
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