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Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus samt i Microsoft 
Teams, kl. 14.00 – 17.20 

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) 
Oliver Rosengren (M) 
Ulf Hedin (M) 
Anna Gustbée (M) 
Sofia Stynsberg (M) 
Pernilla Tornéus (M) 
Iréne Bladh (M) § 88-99, 101-111 
René Jaramillo (M) 
Anton Olsson (M) 
Lena Wibroe (M) 
Sigvard Jakopsson (M) 
Glenn Nilsson (M) 
Mikael Virdelo (M) § 88-99, 101-111 
Björn Svensson (M) 
Ida Eriksson (M) 
Edwart Oguz (M) 
Lars-Göran Svensson (M) 
Eva Johansson (C) 
Anders Bengtsson (C) § 88-99, 101-111 
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) § 88-99, 101-111 
Malin Lauber (S) 
Alf Skogmalm (S) 
Julia Berg (S) 
Tomas Thornell (S) § 88-104 
Yusuf Isik (S) § 88-96, 105-111 
Tajma Sisic (S) 
Martin Edberg (S) 
Henrietta Serrate (S) § 97-111 
Gunnar Storbjörk (S) 
Arijeta Reci (S) 
Otto Lindlöf (S) 
Tony Lundstedt (S) 
Martina Forsberg (S) 
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Hugo Hermansson (S) 
Lisa Larsson (S) 
Kjell Olsson (S) 
Ann-Kristin Lindquist (S) 
Marko Kosonen (S) 
Gullvi Strååt (S) 
Maria Garmer (V) 
Carin Högstedt (V) 
Johnny Werlöv (V) § 88-98, 100-111 
Björn Kleinhenz (V) 
Magnus Wåhlin (MP) 
Gunnel Jansson (MP) § 97-111 
Maria Unell (MP) § 88-96 
Christer Svensson (SD) 
Sara Johansson (SD) 
Conny Lindahl (SD) 
Alexander Harréns (SD) 

 Gustav Petersson (-) 
Håkan Frizén (V) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Kaj-Mikael Petersson (KD) 
Pia Philipsson (M) 
Kenneth Quick (M) 
Håkan Belin (M) 
Claes Bromander (C) 
Ann-Christin Eriksson (V) 
Yvonne Ekaremål (C) 
Marie-Louise Gustafsson (S) 
Henrik Vahldiek (S) 
Michael Färdig (L) 
Erik Jansson (MP) 
Hannes Jónsson (SD) 
Ylva Jönsson (V) 
Rickard Karlsson (L) 
Erika Lagergren (S) 
Anders Lindoff (S) 
Cecilia Lundin Danielsson (S) 
Anette Nerlie-Anderberg (S) 
Setareh Najafidigehsara (M) 
Agneta Nordlund G-son (M) 
Patrik Åkesson (KD) 
Michael Sjöö (S) 
Romeo Pettersson (SD) 

 
Tjänstepersoner 

 
Martin Fransson, sekreterare 
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare 
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Övriga 

 
Lennart Johansson, VD, Kulturparken        
Småland AB § 90 

 

Justering 

 

Justerare Rose-Marie Holmqvist (S) 
Lisa Larsson (S) 
 

Plats och tid Kommunhuset, den 19 maj 2021 kl. 15.30  

Justerade paragrafer §§ 88-111 

Ajournering 15.30-15.45 
 
17.10-17.11 Allmänhetens frågestund. Inga frågor 
ställdes men ordförande Bo Frank informerade 
kommunfullmäktige om att en fråga inkommit 
som berörde en enskild och han beslutade 
därför att avvisa frågan. 
 

Anmärkning På grund av den pågående coronapandemin 
genomfördes mötet som ett digitalt möte med 
deltagande på distans. Endast 
kommunfullmäktiges preside fanns på plats i 
Utvandrarnas hus. 
 
Gustav Petersson (-) avvisades från mötet 
genom att hans mikrofon stängdes av under 
punkten Ledamöternas och ersättarnas 
frågestund samt under punkten Motion om 
försäljning av vindkraftverk i Värmland - 
Christer Svensson (SD). Avvisandet skedde med 
stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning § 27 
då han upprepade gånger inte rättade sig efter 
ordförandes tillsägelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-05-18 

 

   

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

4 (44) 

 

Underskrifter  

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Martin Fransson 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Bo Frank 

 
Justerare 
 

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

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Lisa Larsson  



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-05-18 

 

   

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

5 (44) 

 

_____________________________________________________________ 
 

                                  Bevis om anslag av protokoll 
 

kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2021-05-18 är 
justerat. 

Anslagsdag 2021-05-20 

Anslaget tas ner 2021-06-11 

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 
18 maj 2021 

§ 88 Dnr 302917 
Justering av protokoll...................................................................................................8 

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

§ 90 Dnr 341460 

Överlämnande av tavla till Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet ................. 10 

§ 91 Dnr 2020-00213 
Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö kommun - 
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande .................................................. 11 

§ 92 Dnr 2015-00761 

Information om Växjö station och kommunhus - 
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) .................................................. 12 

§ 93 Dnr 297257 

Ledamöternas och ersättarnas frågestund ........................................................ 13 

§ 94 Dnr 2021-00015 
Framställda interpellationer ..................................................................................... 15 

§ 95 Dnr 2021-00104 
Interpellation till omsorgsnämndens ordförandande Ulf Hedin 
(M) från Malin Lauber (S) om WiFi i gruppbostäder inom 
omsorgsnämndens verksamhet ............................................................................... 16 

§ 96 Dnr 2021-00285 
Interpellation till ordföranden för nämnden för arbete och 
välfärd - Pernilla Tornéus (M) från Lisa Larsson (S) om 
undersköterskeutbildning .......................................................................................... 17 

§ 97 Dnr 2021-00302 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson 
(M) från Malin Lauber (S) om arbetet mot rasism inom skolan...................... 18 

§ 98 Dnr 2020-00728 

Motion om försäljning av vindkraftverk i Värmland - Christer 
Svensson (SD) ............................................................................................................... 19 

§ 99 Dnr 2017-00710 

Nybyggnad av förskola på Vikaholm östra .........................................................22 

§ 100 Dnr 2021-00227 

Årsredovisning för Värends Räddningstjänst 2020 ........................................... 25 
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§ 101 Dnr 2021-00239 
Förvärv av Växjö & Co AB ......................................................................................... 27 

§ 102 Dnr 2017-00538 
Antagande av besöksnäringsplan för Växjö kommun ..................................... 29 

§ 103 Dnr 2021-00262 

Detaljplan för Byggmästaren 6, Öster, Växjö kommun .................................... 31 

§ 104 Dnr 2021-00261 
Låneansökan från Hovshaga AIF  - ny föreningslokal på 
Hagavallen ................................................................................................................... 34 

§ 105 Dnr 2021-00219 
Köavgift för kommunal bostadsförmedling för perioden 1 juli 
2021 till 30 juni 2022 ................................................................................................... 36 

§ 106 Dnr 2021-00265 
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
och VKAB för 2020 ..................................................................................................... 38 

§ 107 Dnr 2021-00092 
Val av nämndeman i Växjö tingsrätt efter Thomas       
Gustafsson (L) .............................................................................................................. 39 

§ 108 Dnr 2021-00245 
Val av ny ledamot i Videum AB efter Anders Franzén (C) .............................. 40 

§ 109 Dnr 2018-00581 

Anmälan av gruppledare i kommunfullmäktige för Moderaterna ................. 41 

§ 110 Dnr 2021-00016 

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt 
överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom 
medborgarförslag ...................................................................................................... 42 

§ 111 Dnr 2021-00013 
Meddelanden .............................................................................................................. 44 
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§ 88 Dnr 302917  
 

Justering av protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Rose-Marie Holmqvist (S) och Lisa 
Larsson (S) ska justera dagens protokoll. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
 
Justering äger rum onsdagen den 19 maj klockan 15:30 i gamla 
kommunhuset. 
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§ 89 Dnr 313843  
 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande tillägg:  

• Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson 
(M) från Malin Lauber (S) om arbetet mot rasism inom skolan 

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

• Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson 
(M) från Malin Lauber (S) om arbetet mot rasism inom skolan 
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§ 90 Dnr 341460  
 

Överlämnande av tavla till Stiftelsen Svenska 
Emigrantinstitutet 

Ordförande Bo Frank överlämnar ett fotografi till Stiftelsen Svenska 
Emigrantinstitutet, som Buzz Aldrin, andra man på månen, skänkte till 
Växjö kommun i samband med att han utsågs till årets svenskamerikan 
1970.  
 
Lennart Johansson, VD Kulturparken Småland, berättar om Buzz Aldrin 
och tackar för gåvan.  
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§ 91 Dnr 2020-00213  
 

Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö 
kommun - Anna Tenje (M), kommunstyrelsens 
ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) informerar om 
smittspridningen i länet och kommunen.  
 
Tenje informerar om de nya nationella rekommendationerna och de 
regionala rekommendationerna för länet och hur de påverkat 
kommunens verksamhet samt om de förslag på lättnader som nationellt 
föreslås från 1 juni.  
 
Vaccinationen pågår och i nuläget erbjuds de som är äldre än 55 år 
vaccination. Tenje redogör också för vilka insatser regionen och 
kommunen gör för att sprida information om vaccinationen. 
 
Anna Tenje redogör sedan för frånvaron i kommunkoncernen under maj 
månad och smittläget inom omsorgen samt om det förebyggande arbete 
med skyddsutrustning som sker i vård och omsorg.  
 
Slutligen redogör Tenje för läget inom utbildningsförvaltningen där det 
varit en hög frånvaro bland personal och elever. Delvis 
distansundervisning kommer gälla fram till sommaren på gymnasiet och 
beslut om distansundervisning har även fattats på flera grundskolor men 
då är det av karaktären punktinsatser mot enskilda klasser eller årskullar 
under begränsad tid. 
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§ 92 Dnr 2015-00761  
 

Information om Växjö station och kommunhus - 
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar om arbetet 
med Växjö station och kommunhus.  
 
Inledningsvis informerar Anna Tenje om de pågående 
exploateringsarbetena kring kommunhuset och vad som kommer hända 
fram till sommaren. Exploateringsarbetena fortsätter under hösten och 
då sker också öppnande av stationen och Växjös vardagsrum. I 
sambandet med detta avvecklas också den tillfälliga stationsbyggnaden. 
 
Tenje redogör också vad som händer under nästa år i området samt om 
ekonomin för byggnationen, den senaste prognosen visar en kostnad på 
580 miljoner kronor.  
 
Slutligen redogör Tenje för status för inflyttning som påbörjades den 17 
maj. Endast de som behöver jobba i huset kommer jobba där med 
anledning av pandemin. Samtidigt pågår en rensning av material i det 
gamla huset där bland annat möbler kommer gå till andra verksamheter 
eller Möbelcirkeln.  
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§ 93 Dnr 297257  
 

Ledamöternas och ersättarnas frågestund 

 
Anna Zelvin (KD) frågar Alf Skogmalm (S) om han har kontaktat 
omsorgsförvaltningen om de frågor han tidigare har lyft vid 
frågestunden. 
 
Alf Skogmalm svarar. 
 
Gustav Pettersson (-) frågar Anna Tenje (M) om det finns olika regler för 
olika folksamlingar i kommunen mot bakgrund av förbudet mot 
folksamlingar i pandemilagen samt vad kommunstyrelsen gör för att 
pandemilagen ska följas. 
 
Anna Tenje svarar. 
 
Gullvi Strååt (S) frågar ordförande i tekniska nämnden Sofia Stynsberg 
(M) om barnens äng i Sandsbro vid Toftasjön och vad man gör för att 
minska biltrafiken i området.  
 
Sofia Stynsberg svarar. 
 
Maria Garmer (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd, 
Pernilla Tornéus (M) om de extra statliga medlen för sommarjobb och 
om det har planerats aktiviteter för att använda dessa medel. 
 
Pernilla Tornéus svarar. 
 
Ylva Jönsson (V) frågar ordförande i omsorgsnämnden Ulf Hedin (M) om 
vikariatstillsättning i omsorgen under sommaren och om anställning av 
de personer som genomför uppdragsutbildning för undersköterskor. 
 
Ulf Hedin svarar. 
 
Julia Berg (S) frågar ordförande i Vidingehem AB, Anders Bengtsson (C), 
om hur bolaget hanterar personalvakanser inför 
bolagssammanslagningen nu när tillexempel nuvarande VD ska lämna. 
 
Anders Bengtsson svarar.  
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Martina Forsberg (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) 
om regler för bidrag för arbetskläder och om skor och stövlar inkluderas 
i detta. 
 
Ulf Hedin svarar. 
 
Lisa Larsson (S) frågar ordförande i organisations- och 
personalutskottet Andreas Olsson (C) om riktlinjer kring fortsatt 
deltidsarbete hemifrån om det fungerar för verksamheten. 
 
Andreas Olsson svarar. 
 
 
Frågorna och svaren i sin helhet finns tillgängliga via webbsändningen 
som är publicerad på www.vaxjo.se.  
 
 
 
 
      

 

http://www.vaxjo.se/
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§ 94 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: 
2021-05-11 Interpellation till utbildningsnämndens ordförandande Ida 

Eriksson (M) från Malin Lauber (S) om arbetet mot rasism 
inom skolan. 

2021-05-07 Interpellation till utbildningsnämndens ordförandande Ida 
Eriksson (M) från Carin Högstedt (V) om situationen för 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 

2021-05-04 Interpellation till ordföranden för nämnden för arbete och 
välfärd - Pernilla Tornéus (M) från Lisa Larsson (S) om 
undersköterskeutbildning 
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§ 95 Dnr 2021-00104  
 

Interpellation till omsorgsnämndens ordförandande 
Ulf Hedin (M) från Malin Lauber (S) om WiFi i 
gruppbostäder inom omsorgsnämndens verksamhet 

 
Kommunfullmäktige har i § 44/2021 medgett en interpellation till 
omsorgsnämndens ordförandande Ulf Hedin (M) från Malin Lauber (S) 
om WiFi i gruppbostäder inom omsorgsnämndens verksamhet. 
 
Interpellationen besvaras av Ulf Hedin (M). 
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§ 96 Dnr 2021-00285  
 

Interpellation till ordföranden för nämnden för 
arbete och välfärd - Pernilla Tornéus (M) från Lisa 
Larsson (S) om undersköterskeutbildning 

 
Kommunfullmäktige har i § 94/2021 medgett en interpellation till 
ordförande i nämnden för arbete och välfärd Pernilla Tornéus (M) från 
Lisa Larsson (S) om undersköterskeutbildning. 
 
Interpellationen besvaras av Pernilla Tornéus. 
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§ 97 Dnr 2021-00302  
 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande 
Ida Eriksson (M) från Malin Lauber (S) om arbetet 
mot rasism inom skolan 

 
Kommunfullmäktige har i § 94/2021 medgett en interpellation till 
utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) från Malin Lauber (S) 
om arbetet mot rasism inom skolan 
 
Interpellationen besvaras av Ida Eriksson. 
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§ 98 Dnr 2020-00728  
 

Motion om försäljning av vindkraftverk i Värmland - 
Christer Svensson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för det egna yrkandet. 
 
Bakgrund 
Christer Svensson (SD) har den 2 december 2020 lämnat en motion till 
kommunfullmäktige där han föreslår att Växjö kommun säljer aktierna i 
vindkraftverken i Värmland.    
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 213/2021 föreslagit att kommunfullmäktige 
avslår motionen. 
 
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) har i § 43/2021 lämnat ett yttrande 
över motionen och föreslår att den avslås. 
 
Växjö Energi AB har den 15 februari 2021 lämnat ett yttrande till VKAB. 
 
Yrkanden 
Christer Svensson (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Jon Malmqvist (KD), Thomas 
Thornell (S), Johnny Werlöv (V), Magnus P Wåhlin (MP), Tajma Sisic (S) 
Andreas Olsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Under debatten yttrar sig Michael Sjöö (S) , vice ordförande i Växjö 
Energi AB. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena motvarandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag. 
Nej för att rösta på Christer Svenssons yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56 
röster mot 4 röster för Christer Svenssons yrkande. En ledamot 
avvisades från mötet i samband med voteringen och röstade därför inte. 
Se omröstningsbilaga 1.  
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Motionären 
Växjö Kommunföretag AB 
Växjö Energi AB 
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Omröstningsbilaga 1  
 
§ 98 Motion om försäljning av vindkraftverk i Värmland - Christer 
Svensson (SD) 
 
Resultat 
Ja   56 
Nej   4 
Avstår   0  
Frånvarande   1 
Totalt    61 
 
Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Ja Mikael Virdelo (M) Ja 
Malin Lauber (S) Ja Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Ja Ida Eriksson (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Ja Edwart Oguz (M) Ja 
Tajma Sisic (S) Ja Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Martin Edberg (S) Ja Gustav Petersson (-) Frånv. 
Henrietta Serrate (S) Ja Christer Svensson (SD) Nej 
Gunnar Storbjörk (S) Ja Sara Johansson (SD) Nej 
Arijeta Reci (S) Ja Conny Lindahl (SD) Nej 
Otto Lindlöf (S) Ja Alexander Harréns (SD) Nej 
Tony Lundstedt (S) Ja Maria Garmer (V) Ja 
Martina Forsberg (S) Ja Carin Högstedt (V) Ja 
Hugo Hermansson (S) Ja Johnny Werlöv (V) Ja 
Lisa Larsson (S) Ja Håkan Frizén (V) Ja 
Kjell Olsson (S) Ja Björn Kleinhenz (V) Ja 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Ja Eva Johansson (C) Ja 
Marko Kosonen (S) Ja Anders Bengtsson (C) Ja 
Gullvi Strååt (S) Ja Andreas Olsson (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Ja Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Andreas Håkansson (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Anna Gustbée (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Torgny Klasson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Susanna Blad Röing (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Anton Olsson (M) Ja Gunnel Jansson (MP) Ja 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M), ordförande Ja 
Sigvard Jakobsson (M) Ja   
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§ 99 Dnr 2017-00710  
 

Nybyggnad av förskola på Vikaholm östra 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner: 

• Utbildningsnämndens beslut § 47/2021. 
 

• Växjö Kommunföretag AB:s styrelsebeslut § 60/2021. 
 

• Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vöfab, tillsammans med 
Kommunledningsförvaltningen, att genomföra byggnation av 
tillagningskök på Torpa förskola för en investeringsutgift på 11,5 
Mkr baserad på anbud och en årshyra (år 1) på cirka 1 Mkr/år. 

 
Total investeringsutgift för projektet är 75 miljoner kronor med en 
tillkommande total hyra på cirka 5,5 miljoner kronor per år. 
 
Jäv 
Johnny Werlöv (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 
 
Bakgrund 
Den analys som utbildningsförvaltningen gjort avseende södra Växjö 
pekar på brist av förskoleplatser i denna del av staden framöver. Utöver 
detta är ett antal förskoleplatser idag lösta med inhyrda paviljonger på 
Vikaholms förskola. Som ett led i utbildningsförvaltningens 
övergripande strategi avseende Teleborgsområdet ingår att en ny 
förskola planeras inom området. Projektet omfattar en förskola med 
plats för 150 barn fördelat på sex avdelningar för yngre barn (1-3 år) och 
fyra avdelningar för äldre barn (4-6 år). Möjlighet skapas i denna 
förskola även för att klara ett utökat barnantal under kortare period. 
Byggnationen omfattar också ett tillagningskök för förskolans 
verksamhet samt möjlighet till utleverans av 150 portioner. 
 
Total yta för nybyggnation är 2146 m2 (BRA) och fördelas 1914 m2 
förskola och 232 m2 tillagningskök.  
 
Utbildningsnämnden beslutade i § 47/2021 att ge förvaltningschef i 
uppdrag, i samarbete med Vöfab och lokalförsörjningsgruppen, 
genomföra nybyggnation avseende förskola på östra Vikaholm, Torpa 
förskola, där investeringsutgift, baserad på anbud är 63,5 Mkr med en 
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hyra på 4,5 Mkr/år (år 1).  Ärendet översändes till kommunfullmäktige 
för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 214/2021 föreslagit att kommunfullmäktige 
godkänner: 

• Utbildningsnämndens beslut § 47/2021. 
• VKAB styrelsebeslut § 60/2021. 
• Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vöfab, tillsammans med 

kommunledningsförvaltningen, att genomföra byggnation av 
tillagningskök på Torpa förskola för en investeringsutgift på 11,5 
Mkr baserad på anbud och en årshyra (år 1) på cirka 1 Mkr/år. 
 

Total investeringsutgift för projektet är 75 miljoner kronor med en 
tillkommande total hyra på cirka 5,5 miljoner kronor per år. 

 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, uppdra åt Vöfab, tillsammans 
med kommunledningsförvaltningen, att genomföra byggnation av 
tillagningskök på Torpa förskola för en investeringsutgift på 11,5 Mkr 
baserad på anbud och en årshyra (år 1) på cirka 1 Mkr/år. Ärendet 
översändes till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Kommunchefens skrivelse där bland annat följande framgår: 
Förskolans placering är fastigheten Stommen 1, Schanders väg 1, Växjö. 
Enligt delegation från Utbildningsnämnden har förvaltningschef för 
utbildningsförvaltningen rätt att namnge nya skolor och förskolor. 
Föreslaget namn för denna förskola är: Torpa förskola. 
 
Projektets totala investeringsutgift är enligt anbud cirka 75 Mkr och 
fördelas enligt följande: 
- Skola och förskola 63,5 Mkr 
- Tillagningskök 11,5 Mkr 
 
Då investeringsutgiften överstiger 20 Mkr översänds beslutet från 
ansvarig nämnd och kommunalt bolag till kommunfullmäktige för 
godkännande. 
 
Avskrivning, inklusive investeringsränta ger en bedömd tillkommande 
hyra (år 1) för nämnden på 1 Mkr/år.  
 
Efter fattat beslut om byggnation under våren 2021 bedöms byggstart 
kunna ske under sommaren samma år. Byggnationen beräknas vara klar 
under hösten 2022 och med verksamhetsstart vårterminen 2023. Total 
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hyra för förskolan bedöms till cirka 5,5 miljoner kronor per år fördelat 
på ansvariga nämnder. 
 
VKAB har i § 60/2021 beslutat att tillstyrka Växjö Fastighetsförvaltning 
AB:s (Vöfabs) beslut i § 60/2021 att ge VD i uppdrag, i samarbete med 
utbildningsförvaltningen och lokalförsörjningsgruppen, genomföra 
nybyggnation avseende förskola på östra Vikaholm, Torpa förskola, där 
investeringsutgift, baserad på anbud är 63,5 miljoner kronor med en 
hyra på 4,5 miljoner kronor per år (år 1).. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Vöfab 
 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Måltidsorganisationen, kommunledningsförvaltningen 
Lokalförsörjningsgruppen, kommunledningsförvaltningen 
Växjö Kommunföretag AB 
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§ 100 Dnr 2021-00227  
 

Årsredovisning för Värends Räddningstjänst 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar informationen i Årsredovisningen 

för Värends Räddningstjänstförbund 2020. 
 

2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i 
Värends Räddningstjänstförbund för verksamhetsåret 2020. 

 
Jäv 
Mikael Virdelo (M), Irene Bladh (M), Anders Bengtsson (C) och Ricardo 
Chavez (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Bakgrund 
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. 
  
Medlemskommuner har att besluta om frågan om ansvarsfrihet för 
direktionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 215/2021 föreslagit följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige noterar informationen i Årsredovisningen 
för Värends Räddningstjänstförbund 2020. 

2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i 
Värends Räddningstjänstförbund för verksamhetsåret 2020. 

 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att verksamheten för år 2020 i 
Värends Räddningstjänstförbund är förenligt med förbundets fastställda 
kommunala ändamål samt har utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-19 där följande framgår: 
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. 
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Förbundet fullgör även medlemskommunerna uppgifter enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Medlemskommuner är 
Växjö kommun och Alvesta kommun. 
 
Varje medlemskommun ska årligen ta de av årsredovisningen och pröva 
ansvarsfriheten för förbundsdirektionen. 
 
Värends Räddningstjänst har upprättat Årsredovisning för år 2020 som 
förbundsdirektionen har godkänt i beslut 2021-03-04. Årets resultat 
uppgår till plus 23 tusen kronor. Av revisionsberättelsen framgår att 
årets resultat är förenligt med förbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning. När det gäller det verksamhetsmässiga 
perspektivet framgår att verksamhetsmålen är delvis uppfyllda. Av totalt 
sju aktiviteter, är en aktivitet helt genomförd medan fyra bedöms som 
delvis genomförda och två bedöms som ej genomförda. 
Av revisionsberättelsen framgå även att förbundets valda revisorer har 
genomfört övergripande ansvarsgranskningar, som innebär läsning av 
protokoll och intervju med representanter för förbundets ledning. 
 
-Årsredovisning 2020 Värends Räddningstjänstförbund. 
 
-Revisionsberättelse år 2020 Värends Räddningstjänstförbund, 
förbundets revisorer 2021-03-03. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Värends räddningstjänstförbund 
Alvesta kommun 
Ekonomi- och finanschefen 
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§ 101 Dnr 2021-00239  
 

Förvärv av Växjö & Co AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om att köpa Växjö & Co AB (Org.nr: 

556738– 5454), inklusive dess tillgångar och skyldigheter, för 1 kr. 
Syftet är att skapa en långsiktigt stabilare plattform för 
evenemangs- och destinationsutveckling inom Växjö kommun. 

 
2. Kommunfullmäktige godkänner till ärendet bilagt förslag till 

bolagsordning. 
 

3. Kommunfullmäktige godkänner till ärendet bilagt förslag till 
ägardirektiv. 

 
Bakgrund 
Evenemangs- och destinationsutveckling är av betydelse för Växjö 
kommuns näringsliv och generella profilering, nationellt och 
internationellt. Växjö & Co AB har traditionellt arbetet mot att stärka 
denna profil genom att lyfta Växjö kommun som en effektiv plats för 
evenemang, men även genom att belysa vår destinations- och 
besöksnäringsstrategi för att stärka Växjö kommun som en 
evenemangsdestination, nationellt och internationellt.  
 
Redan 2019 inledes konceptuella diskussioner om hur denna verksamhet 
skulle kunna stärka sin konkurrenskraft och öka marknadsandelar inom 
den viktiga evenemangssektorn, samt stärka utvecklandet av 
besöksnäringen inom Växjö kommunen. Med tanke på Växjö kommuns 
redan stora involvering i verksamheten så lyftes möjliga synergier och 
vinster genom att Växjö kommun tar ett större organisatoriskt ansvar, 
och därigenom utnyttjar möjligheten till delade stödfunktioner och en 
lägre totalkostnad för organisationen. Utöver detta skulle även en 
långsiktig strategisk tydlighet uppnås genom en sammanhållande 
organisation med fokus på marknaden och utvecklandet av Växjö som en 
eventdestination. Växjö kommuns representant genomförde en 
förhandling med styrelsen i Växjö & Co AB för att komma fram till den 
bästa organisatoriska och ekonomiska lösningen för en framtida 
evenemangs och destinationsverksamhet. 
 
Den konceptuella överenskommelsen som förhandlades fram var att 
Växjö kommun köper Växjö & Co AB, med alla tillgångar och 
skyldigheter, för 1 kr och inkluderar det som ett separat bolag med 
Kommunstyrelsen som ägare. De ekonomiska tillgångar som finns i den 
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nuvarande verksamheten skall överföras i en separat evenemangsfond 
som avses användas till att attrahera framtida lämpliga evenemang, eller 
liknande aktiviteter. Tillskott i evenemangsfonden sker genom att de 
nuvarande medlemmarna i Växjö & Co Ideellförening betalar 
motsvarande medlemsavgift som i dagsläget till Växjö & Co AB direkt till 
evenemangsfonden i den ny strukturen. Skapandet av 
evenemangsfonden ger även möjlighet till andra intressenter att bidra 
till evenemangs och destinationsutveckling om en specifik aktivitet 
skulle vara av intresse. På detta vis kan hela näringslivet inkluderas i 
utvecklandet och inte enbart företag associerat till besöksnäringen. 
Styrningen av Växjö & Co AB under den nya ägaren, Växjö kommun, 
regleras i bilagorna 1 & 2. Bilaga 3 är en avsiktsförklaring, från Växjö 
kommuns sida, gällande samansättningen av styrelsen och därmed 
kontroll av evenemangsfond och strategisk utveckling inom området. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 216/2021 föreslagit följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar om att köpa Växjö & Co AB (Org.nr: 
556738– 5454), inklusive dess tillgångar och skyldigheter, för 1 kr. 
Syftet är att skapa en långsiktigt stabilare plattform för 
evenemangs- och destinationsutveckling inom Växjö kommun. 

2. Kommunfullmäktige godkänner till ärendet bilagt förslag till 
bolagsordning. 

3. Kommunfullmäktige godkänner till ärendet bilagt förslag till 
ägardirektiv. 

 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att godkänna bilagt Letter of 
intent (avsiktsförklaring) daterat 2021-03-14. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-13. 
-Förslag till bolagsordning. 
-Förslag till ägardirektiv. 
-Letter of Intent (avsiktsförklaring). 
 
      
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Kommunchef  
 
För kännedom 
Växjö o Co, ideell förening 
Författningssamlingen  
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§ 102 Dnr 2017-00538  
 

Antagande av besöksnäringsplan för Växjö kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar Besöksnäringsplan för Växjö kommun, 

enligt till ärendet bilagt förslag. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att besöksnäringsplanen ska 
utvärderas senast våren 2025 för möjlighet till revidering hösten 
2025. 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram en 
besöksnäringsplan för Växjö kommun för vägledning i det fortsatta 
arbetet med att utveckla Växjö kommun till en framgångsrik och 
konkurrenskraftig besöksdestination som fortsätter generera tillväxt. 
 
Uppdraget har genomförts i huvudprocessen ”Skapa förutsättningar för 
ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad”. Arbetet har 
letts av näringslivschefen tillsammans med en styrgrupp med 
representanter från Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och 
Fritidsförvaltningen samt Tekniska förvaltningen. 
 
Svensk Destinationsutveckling AB har anlitats för att genomföra ett 
antal workshops med interna och externa samverkansparter samt ta 
fram en underlagsrapport med rekommendationer för Växjö kommuns 
arbete med destinationens utveckling. 
 
En intern arbetsgrupp med representanter från 
Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och Fritidsförvaltningen och 
Tekniska förvaltningen har bearbetade underlagsrapporten och arbetat 
fram ett utkast på besöksnäringsplan. Utkastet har förankrats och 
utvecklats vid ett internt dialogmöte med deltagande från berörda 
förvaltningar och bolag samt vid ett externt dialogmöte med deltagare 
från Växjö City, Grand Samarkand, Växjö & Co och Destination Småland. 
Dialog har även förts med Kulturparken Småland.    
 
Under mars har besöksnäringsplanen skickat på en informell 
remissrunda till de interna parter som varit involverade i framtagandet 
av planen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 217/2021 föreslagit följande beslut: 
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1. Kommunfullmäktige antar Besöksnäringsplan för Växjö kommun, 
enligt till ärendet bilagt förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att besöksnäringsplanen ska 
utvärderas senast våren 2025 för möjlighet till revidering hösten 
2025. 

 
Kommunchefen redogör i en skrivelse den 13 april för ärendet. Syftet 
med besöksnäringsplanen är att stärka Växjö som besöksdestination. 
Växjö ska vara en attraktiv, nyskapande och hållbar destination som 
lockar lokala, regionala, nationella och internationella besökare att 
uppleva destinationen och dess utbud. Besöksnäringsplanen ska genom 
identifierade insatsområden bidra till en helhetssyn och främja ett 
effektivt arbete med besöksnäringsrelaterade frågor. Genom att stärka 
Växjö som besöksdestination stärker vi också attraktionskraften för våra 
företag, invånare och inflyttare. Ett rikare utbud av restauranger, 
shopping, natur- och kulturupplevelser, boende och evenemang är 
positivt för alla som lever och verkar i Växjö. Det skapar också 
sysselsättning och skatteintäkter. Besöksnäringsplanen tar sin 
utgångspunkt i Hållbara Växjö 2030 och konkretiserar hur vi gemensamt 
arbetar i riktning mot målbilderna som är en del att nå vår vision om att 
Växjö är en fantastisk plats att bo leva och verka för våra invånare 
företag och besökare nu och i framtiden. 
 
- Förslag till Besöksnäringsplan för Växjö kommun. 
 
Yrkanden 
Eva Johansson (C) med instämmande av Lena Wibroe (M), Gunnel 
Jansson (MP), Carin Högstedt (V), Håkan Frizén (V) och Martin Edberg 
(S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Näringslivschefen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-05-18 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

31 (44) 

 

§ 103 Dnr 2021-00262  
 

Detaljplan för Byggmästaren 6, Öster, Växjö 
kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen, 
detaljplan för Byggmästaren 6, Öster, Växjö kommun enligt till ärendet 
bilagt detaljplaneförslag upprättat 2019-06-17 samt reviderat 2019-10-15. 
 
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2019-10-17 ska framförda 
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de 
justeringar som redovisas i utlåtandet. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 
för det egna yrkandet. 
 
Bakgrund 
Byggnadsnämnden har i § 71/2021 överlämnat detaljplaneförslag för 
Byggmästaren 6, Öster, Växjö kommun till kommunfullmäktige för 
antagande.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 218/2021 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen, 
detaljplan för Byggmästaren 6, Öster, Växjö kommun enligt till ärendet 
bilagt detaljplaneförslag upprättat 2019-06-17 samt reviderat 2019-10-15. 
 
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2019-10-17 ska framförda 
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de 
justeringar som redovisas i utlåtandet. 
 
-Gemensamt yttrande för fastighetsägare, Blomman 2, 4 och 6 samt 
Byggmästaren 5, inkom 2019-08-13. 
-Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2019-06-17. 
-Planbeskrivning, upprättat 2019-06-17 och reviderad 2019-10-15. 
-Plankarta, upprättat 2019-06-17 och reviderad 2019-10-15. 
-Utlåtande, daterat 2019-10-17. 
-Stadsbyggnadskontorets skrivelse daterad 2021-04-06. 
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Yrkanden 
Anton Olsson (M) med instämmande av Andreas Håkansson (C) och 
Tony Lundstedt (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige godkänner inte 
detaljplaneförslaget upprättat 2019-06-17 samt reviderat 2019-10-15 
eftersom det strider mot kraven i de nationella miljömålen om god 
bebyggd miljö. 
 
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 kommunstyrelsen förslag 
Nej för att rösta på Carin Högstedts yrkande. 
 
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56 
röster mot 5 röster för Carin Högstedts yrkande. Se omröstningsbilaga 
2. 
 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Berörda sakägare 
 
För kännedom 
Byggnadsnämnden 
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Omröstningsbilaga 2 
 
§ 103 Detaljplan för Byggmästaren 6, Öster, Växjö kommun 
 
Resultat 
Ja 56 
Nej 5 
Avstår 0 
Totalt 61 
 
Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Ja Mikael Virdelo (M) Ja 
Malin Lauber (S) Ja Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Ja Ida Eriksson (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Ja Edwart Oguz (M) Ja 
Tajma Sisic (S) Ja Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Martin Edberg (S) Ja Gustav Petersson (-) Ja 
Henrietta Serrate (S) Ja Christer Svensson (SD) Ja 
Gunnar Storbjörk (S) Ja Sara Johansson (SD) Ja 
Arijeta Reci (S) Ja Conny Lindahl (SD) Ja 
Otto Lindlöf (S) Ja Alexander Harréns (SD) Ja 
Tony Lundstedt (S) Ja Maria Garmer (V) Nej 
Martina Forsberg (S) Ja Carin Högstedt (V) Nej 
Hugo Hermansson (S) Ja Johnny Werlöv (V) Nej 
Lisa Larsson (S) Ja Håkan Frizén (V) Nej 
Kjell Olsson (S) Ja Björn Kleinhenz (V) Nej 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Ja Eva Johansson (C) Ja 
Marko Kosonen (S) Ja Anders Bengtsson (C) Ja 
Gullvi Strååt (S) Ja Andreas Olsson (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Ja Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Andreas Håkansson (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Anna Gustbée (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Torgny Klasson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Susanna Blad Röing (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Anton Olsson (M) Ja Gunnel Jansson (MP) Ja 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M), ordförande Ja 
Sigvard Jakobsson (M) Ja   
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§ 104 Dnr 2021-00261  
 

Låneansökan från Hovshaga AIF - ny föreningslokal 
på Hagavallen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller ansökan avseende långfristig 

lånefinansiering om 9,0 mnkr för investering i ny föreningslokal 
med omklädningsrum på Hagavallen i stadsdelen Hovshaga. 
Investeringen omfattar även anläggning av uteplaner för 
innebandyträning. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att beviljat lån om 9,0 mnkr kan 

disponeras till byggnadskreditiv för projektfinansiering under 
byggtiden med beräknat slutförfall senast 2022-06-30. 

 
3. Byggnadskreditivet löper utan amortering med en rörlig 

marknadsmässig ränta motsvarande kommunens 
upplåningskostnad med påslag av borgensavgift och skall lösas i 
sin helhet i samband med uppläggning av den långfristiga 
lånefinansieringen. 

 
4. Långfristig lånefinansiering om 9,0 mnkr återbetalas med en rak 

amorteringsplan på 30 år från och med 2023. Lånet skall löpa 
med en marknadsmässig ränta motsvarande kommunens 
upplåningskostnad med påslag av borgensavgift. 

 
5. Som en generell säkerhet för lån till Hovshaga AIF skall en 

säkerhetsöverlåtelse av den nya föreningslokalen upprättas. 
 
Bakgrund 
Hovshaga AIF har i en skrivelse den 12 april 2021 ansökt hos Växjö 
kommun om lån för investering i en ny föreningslokal med 
omklädningsrum samt anläggning av uteplaner för innebandyträning.    
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 219/2021 föreslagit följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige bifaller ansökan avseende långfristig 
lånefinansiering om 9,0 mnkr för investering i ny föreningslokal med 
omklädningsrum på Hagavallen i stadsdelen Hovshaga. 
Investeringen omfattar även anläggning av uteplaner för 
innebandyträning. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att beviljat lån om 9,0 mnkr kan 
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disponeras till byggnadskreditiv för projektfinansiering under 
byggtiden med beräknat slutförfall senast 2022-06-30. 
3. Byggnadskreditivet löper utan amortering med en rörlig 
marknadsmässig ränta motsvarande kommunens upplåningskostnad 
med påslag av borgensavgift och skall lösas i sin helhet i samband 
med uppläggning av den långfristiga lånefinansieringen. 
4. Långfristig lånefinansiering om 9,0 mnkr återbetalas med en rak 
amorteringsplan på 30 år från och med 2023. Lånet skall löpa med 
en marknadsmässig ränta motsvarande kommunens 
upplåningskostnad med påslag av borgensavgift. 
5. Som en generell säkerhet för lån till Hovshaga AIF skall en 
säkerhetsöverlåtelse av den nya föreningslokalen upprättas. 

 
Kommunchefen har i en skrivelse den 21 april 2021 redogjort för ärendet 
och lämnat förslag till beslut. 
 
-Låneansökan Hovshaga AIF 2021-04-12. 
-Beviljat bygglov Växjö 6.2 (HAIF). 
 
Yrkanden 
Håkan Frizén (V) med instämmande av Christer Svensson (SD), Otto 
Lindlöf (S), Eva Johansson (C), Magnus P Wåhlin (MP) och Lena Wibroe 
(M): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Hovshaga AIF 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
 
För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 105 Dnr 2021-00219  
 

Köavgift för kommunal bostadsförmedling för 
perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förnya köavgiften för Växjös 
kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022 
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. Studentbostadskön 
ska vara avgiftsfri. Vidare beslutade kommunfullmäktige att införa ett 
aktivitetskrav för alla under 70 år. Vidare skulle det vara möjligt att ställa 
sig i kö från och med det år sökanden fyller 17 år.  
 
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) har i § 37/2021 till kommunfullmäktige 
översänt förslag till - Köavgift för kommunal bostadsförmedling för 
perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 220/2021 föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar att förnya köavgiften för Växjös kommunala bostadsförmedling 
för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022 och att sätta köavgiften till 100 
kronor. 
 
Växjö Kommunföretag AB har i § 37/2021 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att förnya köavgiften för Växjös kommunala 
bostadsförmedling för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022 och att sätta 
köavgiften till 100 kronor. 
 
VKAB redogör i sitt underlag för kostnader för den kommunala 
bostadsförmedlingen, Boplats Växjö, under 2020 vilka bland annat var 
personalkostnader på kontaktcenter om cirka 1 160 000 kronor samt 
kostnader för system och IT-drift om cirka 1 050 000 kronor. 
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Beslutet skickas till  
 
För åtgärd 
VKAB 
 
För kännedom 
Kontaktcenterchefen 
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§ 106 Dnr 2021-00265  
 

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till 
nämnderna och VKAB för 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 
Bakgrund 
Tidigare år har en redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till 
nämnderna och Växjö Kommunföretag AB (VKAB) för föregående år varit 
med i årsrapporten. En ny mallstruktur för årsrapporter gör att 
redovisningen istället presenteras som ett eget ärende från och med 
2021. Redovisningen inkluderar uppdrag som givits utöver 
budgetuppdrag. Redovisningen inkluderar inte budgetuppdrag.    
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 221/2021 föreslagit att kommunfullmäktige 
noterar redovisningen. 
 
Kommunchefen redogör i en skrivelse den 19 april för ärendet. En 
rapport över kommunfullmäktiges uppdrag bifogas ärendet. I rapporten 
finns även uppdrag med från tidigare år som inte är genomförda. 
Valnämnden, Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg, 
miljö- och hälsoskyddsnämnden och nämnden för arbete och välfärd har 
meddelat att man inte har några pågående uppdrag från 
kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Kanslichefen 
Styrelsen, nämnder och Växjö Kommunföretag AB 
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§ 107 Dnr 2021-00092  
 

Val av nämndeman i Växjö tingsrätt efter Thomas 
Gustafsson (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Lars Rejdnell (L) till ny nämndeman in 

Växjö tingsrätt till och med 2023-12-31. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beviljade den 20 april Thomas Gustafssons (L) 
avsägelse från uppdrag som nämndeman i Växjö tingsrätt och ersättare i 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ingen ny nämndeman valdes. 
 
Beslutsunderlag 
Valnämnden har i § 25/2021 föreslagit att kommunfullmäktige utser Lars 
Rejdnell (L) till ny nämndeman in Växjö tingsrätt till och med 2023-12-31. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Växjö Tingsrätt 
 
För kännedom 
Förtroendemannaregistret 
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§ 108 Dnr 2021-00245  
 

Val av ny ledamot i Videum AB efter Anders Franzén 
(C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Birger Johnsson (C) till ny ledamot i 

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

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige entledigade den 20 april Anders Franzén (C) från 
uppdraget som ledamot i styrelsen för Videum AB. Ingen ny ledamot 
utsågs. 
 
Beslutsunderlag 
Valnämnden har i § 27/2021 föreslagit att kommunfullmäktige utser 
Birger Johnsson (C) till ny ledamot i styrelsen för Videum AB till och med 
2022-12-31. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Birger Johnsson 
Videum AB 
Förtroendemannaregistret 
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§ 109 Dnr 2018-00581  
 

Anmälan av gruppledare i kommunfullmäktige för 
Moderaterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar anmälan i protokollet. 
 
Bakgrund 
Ulf Hedin (M) anmäler att Pernilla Tornéus (M) arvode för uppdraget 
som gruppledare ska överföras till Rene Jaramillo (M) från och med 
2021-05-19 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Löneenheten 
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§ 110 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 
2021-04-20 Motion om återvandringskansli – Gustav Petersson (-) 
 
Medborgarförslag 
2021-05-07 Medborgarförslag om vikingabåt i lekparken i Linnéparken, 

Växjö överlämnas till tekniska nämnden  
2021-04-29 Medborgarförslag om ekonomiskt bistånd till papperslösa 

barnfamiljer överlämnas till nämnden för arbete och välfärd 
2021-04-29 Medborgarförslag om att skriva under CEMR-deklarationen
 överlämnas till kommunstyrelsen  
2021-04-29 Medborgarförslag om genusbudgetering överlämnas till 

kommunstyrelsen   
2021-04-29 Medborgarförslag om närvarorätt för förtroendevald enligt 

kommunallagen 4 kap 23 § överlämnas till 
kommunstyrelsen  
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2021-04-29 Medborgarförslag om att införa ett alternativ utöver 
kvinna/man i kommunala blanketter, enkäter mm 
överlämnas till kommunstyrelsen  

2021-04-29 Medborgarförslag om könsneutrala omklädningsrum 
överlämnas till kommunstyrelsen  

2021-04-29 Medborgarförslag om att inrätta en fritidsbank överlämnas 
till kultur- och fritidsnämnden   

2021-04-19 Medborgarförslag om cykelväg från Marklanda till Bredvik 
överlämnas till tekniska nämnden 

 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Nämnden för arbete och välfärd 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 111 Dnr 2021-00013  
 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige: 
2021-05-05 Länsstyrelsen Kronoberg - Beslut om ny ledamot och 

ersättare i fullmäktige efter Catharina Winberg (M) 
2021-04-26 Länsstyrelsen Skånes protokoll över inspektion av 

överförmyndarverksamhet 
2021-04-13 Kommunstyrelsen - Protokollsutdrag 2021-04-06 § 134 

Medborgarförslag om avdelning som arbetar med 
kompetensutveckling 

2021-04-13 Kommunstyrelsen - Protokollsutdrag 2021-04-06 § 133 
Medborgarförslag om smör till skolmaten 

2021-04-13 Kommunstyrelsen - Protokollsutdrag 2021-04-06 § 132 
Medborgarförslag om bullervall mot Norrleden mot 
befintlig bebyggelse 

2021-04-13 Kommunstyrelsen - Protokollsutdrag 2021-04-06 § 131 
Medborgarförslag om LSS 
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