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Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 – 18.00 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Bo Frank (M), Ordförande 
Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande 
Rose-Marie Holmqvist (S), 2:e vice ordförande 
Anna Tenje (M) § 204-229, 231 
Setareh Najafidigehsara (M) § 230, 232-233 
Oliver Rosengren (M) § 204-229, 231 
Agneta Nordlund G-son (M) § 230, 232-233 
Ulf Hedin (M) 
Anna Gustbée (M) 
Sofia Stynsberg (M) 
Pernilla Tornéus (M) 
Iréne Bladh (M) 
René Jaramillo (M) 
Anton Olsson (M) § 204-231 
Håkan Belin (M) § 232-233 
Lena Wibroe (M) 
Sigvard Jakopsson (M) 
Glenn Nilsson (M) 
Björn Svensson (M) 
Ida Eriksson (M) 
Lars-Göran Svensson (M) 
Eva Johansson (C) 
Andreas Olsson (C) 
Margareta Jonsson (C) 
Andreas Håkansson (C) 
Gunnar Nordmark (L) 
Torgny Klasson (L) 
Susanna Blad Röing (L) 
Anna Zelvin (KD) 
Jon Malmqvist (KD) 
Ricardo Chavez (KD) 
Malin Lauber (S) § 204-229, 231 
Ola Löfquist (S) § 230, 232-233 
Alf Skogmalm (S) 
Tomas Thornell (S) § 204-218 
Anders Lindoff (S) § 219-233 
Martin Edberg (S) 
Henrietta Serrate (S) 
Gunnar Storbjörk (S) 
Arijeta Reci (S) § 204-229, 231 
Cecilia Lundin Danielsson (S) § 230, 232-233 
Otto Lindlöf (S) 
Tony Lundstedt (S) 
Martina Forsberg (S) 
Hugo Hermansson (S) 
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Lisa Larsson (S) 
Kjell Olsson (S) 
Ann-Kristin Lindquist (S) 
Marko Kosonen (S) 
Maria Garmer (V) 
Carin Högstedt (V) 
Johnny Werlöv (V) 
Elisabet Flennemo (V) 
Björn Kleinhenz (V) 
Magnus Wåhlin (MP) 
Gunnel Jansson (MP) § 204-229, 231 
Erik Jansson (MP) § 230, 232-233 
Christer Svensson (SD) 
Conny Lindahl (SD) 
Alexander Harréns (SD) 
Yusuf Isik (S) 
Anette Nerlie-Anderberg (S) 
Marie-Louise Gustafsson (S) 
Pia Philipsson (M) 
Kenneth Quick (M) 
Romeo Pettersson (SD) 
Yvonne Ekaremål (C) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Annika Nilsson (C) 
Tor Lejdfors (M) 
Claes Bromander (C) 
Rickard Karlsson (L) 
Håkan Frizén (V) 
Magnus Folcker (MP) 
Michael Färdig (L) 
Erika Lagergren (S) 
Michael Sjöö (S) 
Patricia Aguilera (S) 
Henrik Vahldiek (S) 
Ann-Christin Eriksson (V) 
Ylva Jönsson (V) 

 
Tjänstepersoner 

 
Martin Fransson, sekreterare 
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare 

 
Övriga 

 
Daniel Folkesson, ID, § 207 
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Justering 

Justerare Rose-Marie Holmqvist (S) 
Conny Lindahl (SD) 
 

Plats och tid Kommunhuset, den 26 november kl. 11.30.  

Justerade paragrafer §§ 204-233 

Ajournering 
 
 
 
Allmänhetens 
frågestund 

15.10-15.30 
16.50-17.10 Paus inklusive allmänhetens 
frågestund. 
 
En medborgare har skickat in en fråga om varför 
hyresgäster i Växjöbostäder betalar till Växjö 
kommun och inte tvärtom. 
 
Frågan besvaras av René Jaramillo (M), 
ordförande i Växjöbostäder AB: 
 
 

Inledning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmärkning 

I samband med mötets öppnande framfördes en 
dramtiserad scen ur Kristina Nilssons liv av 
skådespelarna Yvonne Tuvesson Rosenqvist och 
Jonas Åkerlund. 
 
Detta gjordes för att uppmärksamma att det i 
dagarna är 100 år sedan sångerskan dog. 
 
Ordförande Bo Frank tackar för skådespeleri, 
sång och musik och överlämnar buketter till de 
båda skådespelarna. 
 
 
Ärendena behandlades i följande ordning: 
§ 204-227, 231, 228-230, 232-233 
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Underskrifter 
 

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Martin Fransson 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Bo Frank 

 
Justerare 
 

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

 
 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Conny Lindahl  
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_____________________________________________________________ 
 

                                  Bevis om anslag av protokoll 
 

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2021-11-23 är 
justerat. 

Anslagsdag 2021-11-26 

Anslaget tas ner 2021-12-20 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kansliavdelningen 
 

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

……………………………………………………… 

 
Fredrik Pettersson 
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Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 
23 november 2021 

§ 204 Dnr 302917 

Justering av protokoll............................................................................... 9 

§ 205 Dnr 313843 
Godkännande av dagordning ............................................................. 10 

§ 206 Dnr 2021-00075 

Utdelning av pris till årets arbetsplats ............................................... 11 

§ 207 Dnr 344696 
Information om de kommunala partnerskapen med Sydafrika 
och Kosovo - Daniel Folkesson, ID ....................................................... 12 

§ 208 Dnr 344708 

Information från klimattoppmötet i Glasgow - Magnus P Wåhlin 
(MP) .............................................................................................................. 13 

§ 209 Dnr 297257 
Ledamöternas och ersättarnas frågestund ..................................... 14 

§ 210 Dnr 2021-00573 

Vård- och omsorgsavgifter 2022 .........................................................16 

§ 211 Dnr 2021-00562 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken .............................. 18 

§ 212 Dnr 2021-00534 

Renhållningstaxa 2022 ............................................................................19 

§ 213 Dnr 2021-00557 

Taxa enligt strålskyddslagen................................................................. 21 

§ 214 Dnr 2021-00556 

Taxa för receptfria läkemedel ............................................................. 22 

§ 215 Dnr 2021-00555 
Taxa för tobak .......................................................................................... 23 

§ 216 Dnr 2021-00572 

Taxa för provisorisk dödsboförvaltning ............................................. 24 

§ 217 Dnr 2021-00268 
Revidering av Växjö kommuns transportplan .................................. 25 

§ 218 Dnr 2018-00581 
Anmälan av politisk sekreterare ......................................................... 27 
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§ 219 Dnr 2021-00582 
Val att förrättas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
inför 2022 ................................................................................................... 28 

§ 220 Dnr 2021-00579 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden - Magnus Stenbenke (L) .......................................... 29 

§ 221 Dnr 2021-00592 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i valnämnden - Magnus 
Folcker (MP) .............................................................................................. 30 

§ 222 Dnr 2021-00598 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden - 
Jesper Johansson (S) .............................................................................. 31 

§ 223 Dnr 2021-00567 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Videum AB 
- Donika Asllani (S) .................................................................................. 32 

§ 224 Dnr 2021-00604 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd samt ledamot i utbildningsnämnden - Sara 
Johansson (SD) ........................................................................................ 33 

§ 225 Dnr 2021-00016 

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt 
överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom 
medborgarförslag ................................................................................... 34 

§ 226 Dnr 2021-00013 
Meddelanden ........................................................................................... 36 

§ 227 Dnr 2021-00015 

Framställda interpellationer ................................................................. 37 

§ 228 Dnr 2021-00292 
Interpellation till utbildningsnämndens ordförandande Ida 
Eriksson (M) från Carin Högstedt (V) om situationen för elever 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) .................. 38 

§ 229 Dnr 2021-00428 
Interpellation till ordförande i kommunstyrelsens 
hållbarhetsutskott Magnus P Wåhlin (MP) från Carin Högstedt 
(V) om hållbarhetsprogrammet ........................................................... 39 

§ 230 Dnr 2021-00447 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson 
(M) från Maria Garmer (V) om jämlikhet i skolan .......................... 40 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-11-23 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

8 (43) 

 

§ 231 Dnr 2021-00542 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
från Christer Svensson (SD) om företagsklimatet i Växjö kommun
 ....................................................................................................................... 41 

§ 232 Dnr 2021-00541 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson 
(M) från Christer Svensson (SD) om simkunnighet i Växjö 
kommun ...................................................................................................... 42 

§ 233 Dnr 2021-00574 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
från Håkan Frizén (V) om utdelningen från bostadsbolagen .... 43 
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§ 204 Dnr 302917  
 

Justering av protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Rose-Marie Holmqvist (S) och Conny 
Lindahl (SD) ska justera dagens protokoll. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
 
Justering äger rum torsdagen den 26 november klockan 11:30 i 
kommunhuset. 
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§ 205 Dnr 313843  
 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med dessa ändringar: 

• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
från Håkan Frizén (V) om utdelningen från bostadsbolagen utgår  

• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
från Christer Svensson (SD) om företagsklimatet i Växjö kommun 
behandlas först av interpellationerna. 

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

• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
från Håkan Frizén (V) om utdelningen från bostadsbolagen utgår  

• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
från Christer Svensson (SD) om företagsklimatet i Växjö kommun 
behandlas först av interpellationerna. 
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§ 206 Dnr 2021-00075  
 

Utdelning av pris till årets arbetsplats 

Andreas Olsson (C) ordförande i kommunstyrelsens organisations- och 
personalutskott delar ut pris till årets arbetsplats som är 
korttidsboendet Evelid. 
 
Andreas Ohlsson överräcker check och blommor till tre representanter 
för arbetsplatsen. 
 
Ljiljana Sisarica, en av tre enhetschefer på Evelid, tackar för utmärkelsen 
och berättar om arbetsplatsen. 
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§ 207 Dnr 344696  
 

Information om de kommunala partnerskapen med 
Sydafrika och Kosovo - Daniel Folkesson, ID 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Daniel Folkesson, ID informerar om de kommunala partnerskapen som 
Växjö kommun bedriver med kommuner i Sydafrika och Kosovo. 
 
De två partnerskap som pågår är med JB Marks Local Municipality, 
Sydafrika från 2005 samt med Komuna Vushtrri, Kosovo, från 2013. 
 
Förutsättningar för partnerskapen är jämlika parter, hållbar 
demokratiutveckling samt resultatorienterad samverkan. 
 
Daniel Folkesson redogör för fördelarna med internationella samarbeten 
och för den marknadsföring av samarbetena som nu sker med film, 
broschyr och presentationer i lednings- och personalgrupper.  
 
Avslutningsvis visas utdrag från en ny film om kommunens kommunala 
partnerskap. 
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§ 208 Dnr 344708  
 

Information från klimattoppmötet i Glasgow - 
Magnus P Wåhlin (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Magnus P Wåhlin (MP) informerar från klimattoppmötet där Magnus P 
Wåhlin deltog som representant för Växjö kommun.  
 
Magnus P Wåhlin redogör för några av de punkter som parterna kom 
överens om slutavtalet samt för de sammanhang som Växjö kommun 
medverkade i. 
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§ 209 Dnr 297257  
 

Ledamöternas och ersättarnas frågestund 

 
Christer Svensson (SD) frågar Andreas Olsson (C), ordförande i 
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, om ökande el- 
och bensinpris påverkar tillgången till närodlad och lokalproducerad 
mat till kommunens måltidsorganisation. 
 
Andreas Olsson svarar 
 
Hugo Hermansson (S) frågar Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden, om Kristdemokraternas politik lokalt avseende 
bidrag till studieförbund och andra föreningar. 
 
Jon Malmqvist svarar 
 
Anna Zelvin (KD) frågar Malin Lauber (S) om ett uttalande i 
Smålandsposten om äldreomsorg i privat drift.  
 
Malin Lauber svarar. 
 
Maria Garmer (V) frågar Pernilla Tornéus (M), ordförande i nämnden för 
arbete och välfärd, om ändring till aktivitetsbaserat arbetssätt på 
kontoret vid Willans Park och om hur möjligheten är att hantera 
sekretess i den nya arbetsmiljön. 
 
Pernilla Tornéus svarar. 
 
Gunnar Storbjörk (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Ida 
Eriksson (M) om det kommer bli brist på förskoleplatser till våren. 
 
Ida Eriksson svarar. 
 
Tomas Thornell (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson 
(M) om minskad bemanning och öppethållande på fritidsgårdar i Rottne 
och Braås. 
 
Ida Eriksson svarar. 
 
Anton Olsson (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
om det beslutade samarbetet med Växjö Charity kommer bli av med 
anledning av Konkurrensverkets granskning. 
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Anna Tenje svarar. 
 
Lisa Larsson (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om 
det finns problem i Växjö kommun att äldre väljer bort hemtjänst på 
grund av ovaccinerad personal. 
 
Ulf Hedin svarar.  
 
Elisabeth Flennemo (V) frågar utbildningsnämndens ordförande Ida 
Eriksson (M) om tillgång till mensskydd på grundskolornas toaletter i 
Växjö kommun. 
 
Ida Eriksson svarar. 
 
Oliver Rosengren (M) frågar Malin Lauber (S) om äldreomsorg i privat 
kontra kommunal regi. 
 
Malin Lauber svarar. 
 
Björn Kleinhenz (V) frågar utbildningsnämndens ordförande Ida 
Eriksson (M) om det går att använda samma beräkningskalkyl för antal 
anställda på fritidsgårdar per barn på landsbygden som i Växjö stad. 
 
Ida Eriksson svarar. 
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§ 210 Dnr 2021-00573  
 

Vård- och omsorgsavgifter 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för 

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

 
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera 

belopp i tillämpningsanvisningarna som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader, 
samt minimibeloppets storlek efter Socialstyrelsens 
meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- 
och handikappomsorgen 2022”. 

 
3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en 

hemtjänsttimme till 407 kronor. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom 
äldre- och handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 
2002. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i 
uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att 
tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och 
välfärd avseende den verksamhet som överflyttades från 
omsorgsförvaltningen 1 januari 2017. (KF §340,2016-12-20) 
 
Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter 
revideras årligen. Alla ändringar som föreslås börjar gälla från och med 1 
januari 2022 framgår av bilaga 2.  
 
En del belopp kan inte preciseras eftersom kostnader som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets 
beräkningar av skäliga levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek 
efter Socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av 
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2022” ännu inte är 
fastställda. Beloppen meddelas under december och då kommer 2021 
års belopp att ersättas med de som kommer att gälla 2022. Dessa delar 
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är markerade med kursiv text i tillämpningsanvisningarna samt framgår i 
bilaga 3.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 407/2021 föreslagit följande beslut: 

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

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera 
belopp i tillämpningsanvisningarna som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader, 
samt minimibeloppets storlek efter Socialstyrelsens 
meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- 
och handikappomsorgen 2022”. 

3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en 
hemtjänsttimme till 407 kronor. 

 
-Beslut omsorgsnämnden § 78/2021. 
 
-Beslut nämnden för arbete och välfärd § §77/2021. 
 
-Bilaga 1 Förslag till tillämpningsanvisningar för vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2022-01-01 
-Bilaga 2 Ändringar i tillämpningsanvisningar för vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2022-01-01 
-Bilaga 3 Ändringar som Kommunfullmäktige uppdrar åt 
omsorgsnämnden att justera i tillämpningsanvisningarna som påverkas 
av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets 
beräkningar av skäliga levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek 
efter Socialstyrelsens meddelandeblad "Uppgifter för beräkning av 
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2022". 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Omsorgsnämnden 
Nämnden för arbete och välfärd 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 
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§ 211 Dnr 2021-00562  
 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer Taxa för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken, enligt till ärendet bilagt förslag från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

 
2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2022. 

 
Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 93/2021 föreslagit en förändring 
av taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken som ska börja gälla 
från och med 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 408/2021 föreslagit följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige fastställer Taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, enligt till ärendet bilagt förslag från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 
-Beslut miljö- och hälsoskyddsnämnden § 93/2021. 
-Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
-Taxebilaga 1. 
-Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning). 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 
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§ 212 Dnr 2021-00534  
 

Renhållningstaxa 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Renhållningstaxa för Växjö kommun 2022, 
inklusive bilagor, enligt till ärendet bilagt förslag från Södra Småland 
Avfall och Miljö AB (SSAM). 
 
Bakgrund 
Södra Småland Avfall och Miljö AB (SSAM) har till respektive delägare 
lämnat förslag till kommunens renhållningstaxa för 2022. 
 
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, 
och består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader 
avseende hanteringen av hushållsavfall:  
 
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, 
främst kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling 
av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av 
farligt avfall samt kostnader för administration, fakturering, information 
med mera. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på 
abonnentkategori.  
 
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I 
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bland annat för 
sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl.  
 
Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella 
kostnader för behållare samt behandlingskostnader för insamlat 
hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade 
behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och eventuellt 
dragavstånd. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 409/2021 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige antar Renhållningstaxa för Växjö kommun 2022, 
inklusive bilagor, enligt till ärendet bilagt förslag från Södra Småland 
Avfall och Miljö AB (SSAM). 
 
Yttrande från tekniska nämnden § 162/2021 där nämnden beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att anta Renhållningstaxa år 2022 för Växjö 
kommun, enligt förslaget. 
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-Beslut SSAM § 49/2021. 
-Förslag till Renhållningstaxa för Växjö kommun 2022. 
-Bilaga A-D till renhållningstaxa. 
-Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022. 
-Tjänsteskrivelse från VD i SSAM om renhållningstaxa för 2022, daterad 
2021-09-30. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
SSAM 
Tekniska nämnden 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 
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§ 213 Dnr 2021-00557  
 

Taxa enligt strålskyddslagen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer Taxa för prövning och tillsyn inom 

strålskyddslagens område, enligt till ärendet bilagt förslag från 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

 
2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2022. 

 
Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 96/2021 föreslagit en förändring 
av taxan för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område att 
gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 410/2021 föreslagit följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige fastställer Taxa för prövning och tillsyn inom 
strålskyddslagens område, enligt till ärendet bilagt förslag från 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 
-Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut i § 96/2021. 
-Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område. 
-Miljökontorets skrivelse daterad 2021-09-17. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 
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§ 214 Dnr 2021-00556  
 

Taxa för receptfria läkemedel 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer Taxa för miljö- och 

hälsoskyddsnämndens kontroll över handel med vissa receptfria 
läkemedel, enligt till ärendet bilagt förslag från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

 
2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2022. 

 
Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 95/2021 föreslagit en förändring 
av taxan för kontroll av handel med receptfria läkemedel att gälla från 
och med 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 411/2021 föreslagit följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige fastställer Taxa för miljö- och 
hälsoskyddsnämndens kontroll över handel med vissa receptfria 
läkemedel, enligt till ärendet bilagt förslag från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 
-Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut i § 95/2021. 
-Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll över handel med 
vissa receptfria läkemedel. 
-Miljökontorets skrivelse daterad 2021-09-17. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 
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§ 215 Dnr 2021-00555  
 

Taxa för tobak 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för prövning och tillsyn 

enligt lagen om tobak och liknande produkter, enligt till ärendet 
bilagt förslag från miljö- och hälskyddsnämnden. 

 
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022. 

 
Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 94/2021 lämnat förslag på taxa 
för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 
för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 412/2021 föreslagit följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för prövning och tillsyn 
enligt lagen om tobak och liknande produkter, enligt till ärendet 
bilagt förslag från miljö- och hälskyddsnämnden. 

2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
-Beslut miljö- och hälsoskyddsnämnden § 94/2021. 
-Förslag till Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och 
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. 
 
      
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 
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§ 216 Dnr 2021-00572  
 

Taxa för provisorisk dödsboförvaltning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att taxa för provisorisk 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen 
(1999:1144) fastställs till 0,92 % av gällande prisbasbelopp per 
timmes nedlagd arbetstid. 

 
2. Taxan börjar gälla från det datum kommunfullmäktiges beslut 

vinner laga kraft. 
 
Bakgrund 
Nämnden för arbete och välfärd har i § 176/2021 föreslagit att 
kommunfullmäktige ska införa en taxa för provisorisk dödsboförvaltning 
och att denna ska fastställas till 0,92 % av gällande prisbasbelopp per 
timmes nedlagd arbetstid.      
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 413/2021 föreslagit följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att taxa för provisorisk 
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen 
(1999:1144) fastställs till 0,92 % av gällande prisbasbelopp per 
timmes nedlagd arbetstid. 
 

2. Taxan börjar gälla från det datum kommunfullmäktiges beslut 
vinner laga kraft. 

 
-Nämnden för arbete och välfärds beslut i § 176/2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Nämnden för arbete och välfärd 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 
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§ 217 Dnr 2021-00268  
 

Revidering av Växjö kommuns transportplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till Transportplan för Växjö 

kommun (Transportplan 2025), enligt tekniska nämndens förslag 
i ärendet. 

 
2. Transportplanen ersätter Transportplan för Växjö kommun 

antagen av kommunfullmäktige 2014-10-21. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot 
beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har i § 121/2021 beslutat att översända förslag till 
revidering av transportplanen för Växjö kommun till kommunfullmäktige 
för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 414/2021 föreslagit följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till Transportplan för Växjö 
kommun (Transportplan 2025), enligt tekniska nämndens förslag 
i ärendet. 

 
2. Transportplanen ersätter Transportplan för Växjö kommun 

antagen av kommunfullmäktige 2014-10-21. 
 
-Tekniska nämndens beslut i § 121/2021 
-Transportplan 2025 (Transportplan för Växjö kommun) 
-Sammanställning av remissvar. 
-Tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2021-06-29 
-Barnrättsbaserat beslutsunderlag daterat 2021-05-03 
 
Yrkanden 
Johnny Werlöv (V): Bifall till Transportplanen med den ursprungliga 
meningen ”Kommunen bör vara restriktiv till åtgärder som ökar 
biltrafikens fördelar och relativa framkomlighet i förhållande till gång, 
cykel och kollektivtrafik i staden och kärnorna”. 
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Sofia Stynsberg (M) med instämmande av Tony Lundstedt (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Nämnder och styrelser 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 
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§ 218 Dnr 2018-00581  
 

Anmälan av politisk sekreterare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar anmälan i protokollet. 
 
Bakgrund 
Malin Lauber (S): Socialdemokraterna anmäler Sara Gille som politisk 
sekreterare från den 1 januari 2022. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 219 Dnr 2021-00582  
 

Val att förrättas av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen inför 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige förrättar val i enlighet med till ärendet 

upprättat förslag till vallista för 2022. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Kansliavdelningen har upprättat en förteckning över de val som 
kommunfullmäktige har att förrätta inför 2022. I förteckningen listas de 
personer som innehar uppdraget för 2021. Uppdragen väljs för ett år i 
taget.      
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 54/2021 föreslagit att kommunfullmäktige 
förrättar val i enlighet med till ärendet upprättat förslag till vallista för 
2022. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Organisationer enligt vallista 
Valda enligt vallista 
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§ 220 Dnr 2021-00579  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden - Magnus Stenbenke (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Michael Färdigh (L) till ny ledamot och 

Erik Thimm (L) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden till 
och med 2022-12-31. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Magnus Stenbenke (L) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot 
i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 55/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Michael Färdigh (L) till ny ledamot och 
Erik Thimm (L) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden till 
och med 2022-12-31. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Michael Färdigh 
Erik Thimm 
Magnus Stenbenke 
Kultur- och fritidsnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 221 Dnr 2021-00592  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i valnämnden 
- Magnus Folcker (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Magnus Folcker (MP) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare 
i valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 56/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Magnus Folcker 
Valnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 222 Dnr 2021-00598  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
byggnadsnämnden - Jesper Johansson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-12-01. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Gustav Caligari Berger (S) till ny 

ersättare i byggnadsnämnden från och med 2021-12-01 till och 
med 2022-12-31.  

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Jesper Johansson (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare 
i byggnadsnämnden från och med 2021-12-01. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 57/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-12-01. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Gustav Caligari Berger (S) till ny 
ersättare i byggnadsnämnden från och med 2021-12-01 till och 
med 2022-12-31.  

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Gustav Caligari Berger 
Jesper Johansson 
Byggnadsnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 223 Dnr 2021-00567  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Videum AB - Donika Asllani (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Roland Tornhed (S) till ny ledamot i 

styrelsen för Videum AB till och med 2022-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart.    
 
Bakgrund 
Donika Asllani (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i 
styrelsen för Videum AB. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 58/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Roland Tornhed (S) till ny ledamot i 

styrelsen för Videum AB till och med 2022-12-31. 
3. Paragrafen justeras omedelbart.    

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Roland Tornhed  
Donika Asllani 
Videum AB 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 224 Dnr 2021-00604  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i nämnden 
för arbete och välfärd samt ledamot i 
utbildningsnämnden - Sara Johansson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Sara Iranshahi (SD) till ny ersättare i 

nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31. 
 

3. Kommunfullmäktige utser Romeo Pettersson (SD) till ny ledamot 
i utbildningsnämnden till och med 2022-12-31. 

 
4. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Sara Johansson (SD) har via e-tjänst avsagt sig uppdragen som ersättare 
i nämnden för arbete och välfärd samt ledamot i utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 59/2021 föreslagit följande:  

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Sara Iranshahi (SD) till ny ersättare i 

nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31. 
3. Kommunfullmäktige utser Romeo Pettersson (SD) till ny ledamot 

i utbildningsnämnden till och med 2022-12-31. 
4. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Sara Iranshahi  
Romeo Pettersson  
Sara Johansson  
Nämnden för arbete och välfärd 
Utbildningsnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret           
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§ 225 Dnr 2021-00016  
 

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 
2021-11-15 Motion om insatser för att minska de konsumtionsbaserade 

utsläppen och öka medvetenheten om klimatsmarta val - 
Maria Garmer (V), Johnny Werlöv (V) och Björn         
Kleinhenz (V) 

 
Medborgarförslag 
2021-11-11 Medborgarförslag om ett nytt Biljettcentrum överlämnas 

till kultur- och fritidsförvaltningen 
  
2021-11-09 Medborgarförslag om utegym på Vikaholm överlämnas till 

tekniska nämnden 
  
2021-11-09 Medborgarförslag om avfallsanläggning för trädgårdsavfall 

på Vikaholm överlämnas till kommunstyrelsen 
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2021-11-03 Medborgarförslag om sophantering inom Växjös 
naturreservat överlämnas till kommunstyrelsen 
   

2021-11-03 Medborgarförslag om hållbar mat i kommunens regi 
överlämnas till kommunstyrelsen  

   
2021-10-24 Medborgarförslag om att göra Växjö simhall till 

kulturcenter  överlämnas till kommunstyrelsen 
  
2021-10-21 Medborgarförslag om badstege vid Kampen, Växjösjön 

överlämnas till tekniska nämnden 
   
2021-10-15 Medborgarförslag om att göra om simhallen till ett 

kulturhus överlämnas till kommunstyrelsen 
  

2021-10-15 Medborgarförslag om fritidsbank överlämnas till kultur- 
och fritidsnämnden 

   
2021-10-13 Medborgarförslag om hundrastgård och hundbadplats på 

Teleborg överlämnas till tekniska nämnden 
  

2021-10-10 Medborgarförslag om trygghet och säkerhet för barn och 
unga överlämnas till kommunstyrelsen 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 226 Dnr 2021-00013  
 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige: 
2021-11-05 Byggnadsnämndens beslut över medborgarförslag om 

bygglovsunderlag 
2021-10-29 Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut om efterträdare för 

Maria Unell (MP) 
2021-10-29 Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut om efterträdarval 

för Edwart Oguz (M) 
2021-10-26 Omsorgsnämndens redovisning till IVO kvartal 3, över ej 

verkställda beslut enligt LSS och SoL 
2021-10-13 Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om 

resursbehovsutredning 2022-2024 
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§ 227 Dnr 2021-00015  
 

Framställda interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om 
interpellationer som har inkommit får ställas. 
 
Beslutsunderlag 
Följande interpellationer har inkommit sedan senaste sammanträdet: 
2021-10-19 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna 

Tenje (M) från Håkan Frizén (V) om utdelningen från 
bostadsbolagen 

 
2021-11-13  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna 

Tenje (M) från Gustav Petersson (-) om folkomröstning om 
invandringen 

 
2021-11-13  Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida 

Eriksson (M) från Gustav Petersson (-) om svenskfientlighet 
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§ 228 Dnr 2021-00292  
 

Interpellation till utbildningsnämndens 
ordförandande Ida Eriksson (M) från Carin Högstedt 
(V) om situationen för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) 

 
Kommunfullmäktige har medgett en interpellation till 
utbildningsnämndens ordförandande Ida Eriksson (M) från Carin 
Högstedt (V) om situationen för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). 
 
Interpellationen besvaras av Ida Eriksson. 
 
      

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-11-23 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

39 (43) 

 

§ 229 Dnr 2021-00428  
 

Interpellation till ordförande i kommunstyrelsens 
hållbarhetsutskott Magnus P Wåhlin (MP) från Carin 
Högstedt (V) om hållbarhetsprogrammet 

 
Kommunfullmäktige har i § 195/2021 medgett en interpellation till 
ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Magnus P Wåhlin 
(MP) från Carin Högstedt (V) om hållbarhetsprogrammet. 
 
Interpellationen besvaras av Magnus P Wåhlin. 
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§ 230 Dnr 2021-00447  
 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande 
Ida Eriksson (M) från Maria Garmer (V) om 
jämlikhet i skolan 

 
Kommunfullmäktige har i § 195/2021 medgett en interpellation till 
utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) från Maria Garmer 
(V) om jämlikhet i skolan. 
 
Interpellationen besvaras av Ida Eriksson. 
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§ 231 Dnr 2021-00542  
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Anna Tenje (M) från Christer Svensson (SD) om 
företagsklimatet i Växjö kommun 

 
Kommunfullmäktige har i § 195/2021 medgett en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Christer Svensson 
(SD) om företagsklimatet i Växjö kommun. 
 
Interpellationen besvaras av Anna Tenje. 
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§ 232 Dnr 2021-00541  
 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande 
Ida Eriksson (M) från Christer Svensson (SD) om 
simkunnighet i Växjö kommun 

 
Kommunfullmäktige har i § 195/2021 medgett en interpellation till 
utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) från Christer 
Svensson (SD) om simkunnighet i Växjö kommun. 
 
Interpellationen besvaras av Ida Eriksson. 
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§ 233 Dnr 2021-00574  
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Anna Tenje (M) från Håkan Frizén (V) om 
utdelningen från bostadsbolagen 

 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
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