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Plats och tid Växjösalen, kl. 13:30 – 15:45 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Anna Tenje (M), ordförande (ej § 159) 
Andreas Olsson (C), 1:e vice ordförande 
Malin Lauber (S), 2:e vice ordförande (ej § 159) 
Pernilla Tornéus (M) 
Ulf Hedin (M) 
Jon Malmqvist (KD) 
Gunnar Nordmark (L) (ej § 159) 
Magnus Wåhlin (MP) (ej § 159) 
Martin Edberg (S) § 119-122, 127-128, 131-151, 123 
Rose-Marie Holmqvist (S) 
Tomas Thornell (S) (ej § 159) 
Maria Garmer (V) (ej § 159) 
Conny Lindahl (SD) 

 Lena Wibroe (M) 
Gunnar Storbjörk (S) 
Martina Forsberg (S) § 129-130, 124-126, 152, 154-
157, 153, 158-159. 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Sofia Stynsberg (M) 
Thomas Magnusson (C) (ej § 159) 
Arijeta Reci (S) 
Ida Eriksson (M) 
Anton Olsson (M) 
Anna Zelvin (KD) 
Susanna Blad Röing (L) 
Cheryl Jones Fur (MP) § 119-122, 127-128, 131-151, 
123 
Martina Forsberg (S) § 119-122, 127-128, 131-151, 
123 
Otto Lindlöf (S) 
Tony Lundstedt (S) (ej § 159) 
Johnny Werlöv (V) 
Christer Svensson (SD) 

 
Tjänstepersoner 

 
Monica Skagne, kommunchef 
Martin Fransson, sekreterare 
Sofia Käll-Karlsson, kommunekolog § 122 
Anna Rosander. Ekonomi- och finanschef § 129-
130 
Ronnie Kihlman, utredare § 130 
Anneli Ekstedt, verksamhetschef, 
måltidsorganisationen § 153 
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Övriga 

 
Svante Axelsson, nationell samordnare för 
Fossilfritt Sverige § 123 
Maria Persdotter-Isaksson projektledare från 
Fossilfritt Sverige § 123 

 

Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Martin Fransson 

Ordförande Anna Tenje (M) 

Justerare Tomas Thornell (S) 

Justerade paragrafer §§ 119-159 

Ajournering 14.45 – 15.10 

Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: 
§ 119-122, 127-128, 131-151, 123, 129-130, 124-126, 
152, 154-157, 153, 158-159. 
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§ 119 Dnr 302917 
 

Justering av protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Tomas Thornell (S) till att justera protokollet. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska besluta vem som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
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§ 120 Dnr 2021-00478 
 

Medborgarförslag om parkeringsplatser vid 
Tävelsås skola 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det kommer att 
bli fler parkeringar när Vidingehem bygger nytt och att den marken som 
pekas ut i förslaget är planerad för en gång- och cykelväg. 
 
Bakgrund 
En medborgare har skickat in ett förslag om att optimera 
parkeringsmöjligheterna längs med stjärnviksvägen som löper längs med 
väg 682 utanför Tävelsås skola. Medborgaren föreslår att man gör sig av 
med gräsytan längs med väg 682 och uppför stängsel i form av 
exempelvis gallerstaket eller bågräcken, för att innanför dessa längs med 
stjärnviksvägen anlägga parkeringsplatser.  
 
Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten i ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 92/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det kommer att 
bli fler parkeringar när Vidingehem bygger nytt och att den marken som 
pekas ut i förslaget är planerad för en gång- och cykelväg. 
 
Tekniska nämnden och Växjö kommunföretag AB (VKAB) har yttrat sig 
över medborgarförslaget. 
 
Av tekniska nämndens yttrande, daterat 2022-02-17, framgår 
sammanfattningsvis att de finner det olämpligt att optimera 
parkeringsmöjligheter på stjärnviksvägen i enlighet med 
medborgarförslaget. Anledningen till detta är att vägen även tjänstgör 
som gång- och cykelväg för oskyddade trafikanter tillsammans med 
skolbarn från närliggande bostäder. Tekniska nämnden ser dock positivt 
på den nya parkeringslösningen väster om kyrkan och uppmuntrar 
samarbetet mellan berörda fastighetsägare, Vidingehem och Svenska 
kyrkan. 
 
VKAB har i § 132/2022 lämnat yttrande över medborgarförslaget i 
enlighet med Vidingehems yttrande, daterad 2021-09-30, där följande 
innehåll framgår: 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-04-05 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   8 (68) 

 

 
”Då Vidingehem AB endast äger marken där skolan är placerad, vilket 
inte innefattar föreslagen yta, kan ett beslut för dessa parkeringsplatser 
inte tas. 
 
Vidingehem AB planerar i stället, i samarbete med Svenska kyrkan, 
parkeringsplatser bakom kyrkan. Dessa 14 parkeringsplatser kommer att 
vara anslutna till skolan via en gångväg.  
 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Växjö Kommunföretag AB 
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§ 121 Dnr 2021-00605 
 

Medborgarförslag om avfallsanläggning för 
trädgårdsavfall på Vikaholm 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det inte är 
aktuellt i dagsläget och att Södra Smålands avfall och miljö AB i stället 
erbjuder insamling av trädgårdsavfall i kärl direkt vid tomtgräns till ett 
förhållandevis lågt pris. På sikt kommer utbyggnaden av södra länken 
innebära en kortare transportsträcka till de avfallsanläggningar som 
finns.   
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag om att bygga en avfallsstation för trädgårdsavfall 
på Vikaholm eller i närliggande områden har inkommit. Förslagsställaren 
pekar på att det skulle underlätta hanteringen för boendet i området 
och minska illegal dumpning av trädgårdsavfall i naturen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 102/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det inte är 
aktuellt i dagsläget och att SSAM i stället erbjuder insamling av 
trädgårdsavfall i kärl direkt vid tomtgräns till ett förhållandevis lågt pris. 
På sikt kommer utbyggnaden av södra länken innebära en kortare 
transportsträcka till de avfallsanläggningar som finns.   
 
-Yttrande från SSAM daterad 2022-02-22  
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Södra Smålands avfall och miljö AB  
 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-04-05 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   10 (68) 

 

§ 122 Dnr 2020-00357 
 

Antagande av Plan för biologisk mångfald för Växjö 
kommunkoncern  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar plan för biologisk mångfald för Växjö 
kommunkoncern. 
   
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram en plan 
för biologisk mångfald som ska ge förvaltningarna och bolagen en tydlig 
prioritering när det gäller de insatser som behövs för att skapa bättre 
förutsättningar för biologisk mångfald.  
 
En koncernövergripande arbetsgrupp om ca 20 personer har genomfört 
analyser och en workshop som ligger till grund för plan för biologisk 
mångfald.  
 
Arbetet har letts av projekt- och styrgruppsmedlemmar från 
kommunledningsförvaltningens planeringsavdelning och 
utvecklingsavdelning, tekniska förvaltningen samt VÖFAB. 
 
Beslutsunderlag 
Hållbarhetsutskottet har i § 7/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
antar plan för biologisk mångfald för Växjö kommunkoncern.  
 
Kommunchefen har i en skrivelse den 3 januari 2022 redogjort för 
förslag till Plan för biologisk mångfald (2022-01-03). I planen har 
identifierats tre utvecklingsområden och därtill kopplade insatsområden 
som särskilt viktiga för att bidra till målbilderna i Hållbara Växjö 2030 
och till riktningsmålen i Växjö kommuns budget:  
1. Arter och livsmiljöer 
2. Planering och förvaltning 
3. Kunskap och information 
 
- Plan för biologisk mångfald (2022-01-31).  
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Yrkanden 
Magnus P Wåhlin (MP) med instämmande av Gunnar Nordmark (L), 
Maria Garmer (V), Rose-Marie Holmqvist (S), Lena Wibroe (M) och 
Conny Lindahl (SD): Bifall till hållbarhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt hållbarhetsutskottets 
förslag. 
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§ 123 Dnr 347160 
 

Information från Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och Maria 
Persdotter-Isaksson projektledare från Fossilfritt Sverige (Fossilfritt 
Sverige är ett nationellt initiativ för att göra Sverige till världens första 
fossilfria välfärdsland) informerar kommunstyrelsen om pågående 
samverkansprojekt och initiativ där näringslivet och det offentliga 
arbetar med fossilfria och klimatpositiva lösningar. De betonar också 
hur offentliga aktörer genom t.ex. upphandlingar kan främja denna 
utveckling. 
 
Svante Axelsson redogör avslutningsvis vad en kommun som Växjö 
skulle kunna göra mer i en klimatpositiv riktning.  
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§ 124 Dnr 297093 
 

Information från ledamöter och ersättare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Jon Malmqvist (KD) informerar från Växjö Simsällskaps årsmöte där 
bland annat simhallsfrågan diskuterades. Han informerar också om det 
nyss genomförda världsmästerskapet i bandy.  
 
Andreas Olsson (C) informerar från regionala rådet samt från 
utdelningen av Stora Linnéstipendiet. 
 
Magnus P Wåhlin (MP) informerar från Earth Week och tar bland annat 
upp den workshop som genomfördes om cirkulär ekonomi. Magnus P 
Wåhlin informerar även om utdelningen av årets landskapsvårdspris 
som gick till Stiftelsen Gustafs Bjursjö. 
 
Gunnar Nordmark (L) informerar om invigningen av en träpromenad i 
Linnéparken samt från samtal med HSV om bland annat 
samverkansavtalet. 
 
Sofia Stynsberg (M) informerar från en träff med Trafikverket den 28 
mars. 
 
Pernilla Tornéus (M) informerar från en ceremoni där kommunen delade 
ut diplom till stadsdelsmammor. 
 
Anna Tenje (M) informerar från en träff med Statens fastighetsverk 
gällande Kronobergs slottsruin. Tenje informerar också om genomförda 
direktmöten, ett möte med Gemla samhällsförening samt en AW med 
Wtech vilket är ett nätverk för kvinnor i techbranschen. 
 
Andreas Olsson informerar slutligen från årsmötet med Hela Sverige ska 
leva. 
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§ 125 Dnr 339978 
 

Information från kommunledningsförvaltningen och 
Företagsfabriken AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Monica Skagne, kommunchef, informerar om krishanteringsarbetet och 
om budgethearingen på torsdag. 
 
Monica Skagne informerar också om att Företagsfabriken kommer ha 
ett ägarsamråd på fredag. 
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§ 126 Dnr 302242 
 

Information från Växjö Kommunföretag AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Monica Skagne, VD för VKAB, informerar om arbetet med vakanser i 
hyresbestånden samt om att Christer Carlsson nu i veckan går in som 
tillförordnad VD för Videum.  
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§ 127 Dnr 2022-00017 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Bakgrund 
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en 
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens 
beslut om delegation enligt 6 kap 37 § Kommunallagen.  
 
Redovisningen i rapporten gäller delegeringsbeslut registrerade 
perioden 23 februari 2021 till 29 mars 2022.  
 
Även liggare med förteckning över anställningsbeslut från 
förvaltningschefen redovisas för kommunstyrelsen samt liggare med 
förteckning över beslut från chefsjuristen, kommunchefen 
planeringschefen och markingenjörer redovisas för kommunstyrelsen. 
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§ 128 Dnr 2022-00013 
 

Redovisning av protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Bakgrund 
Protokoll från kommunstyrelsens utskott och från Växjö 
Kommunföretag AB ska löpande redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets protokoll från 8 februari och 15 februari. 
- Organisations- och personalutskottets protokoll från 4 mars 
- Protokoll från Växjö Kommunföretag AB (VKAB) den 15 februari 
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§ 129 Dnr 2022-00003 
 

Årsredovisning 2021 för Växjö kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2021, 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att vid avstämning av 

kommunallagens balanskrav kommande år kan ackumulerade 
överskott justerade enligt balanskravet till och med år 2021 på 1 
764 miljoner kronor användas till att möta eventuella tillfälliga 
intäktsminskningar eller kostnadsökningar med hänvisning till 
synnerliga skäl 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämnders och styrelsens egna 

kapital omförs i enlighet med bilaga ”Specifikation balansering av 
2021 års resultat”. 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen upprättar årligen en årsredovisning för Växjö 
kommun som omfattar nämndernas och de kommunala bolagens 
verksamhet. Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och 
revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen 
avser. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 144/2022 föreslagit följande: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2021, 
 
2. Kommunfullmäktige beslutaratt vid avstämning av kommunallagens 
balanskrav kommande år kan ackumulerade överskott justerade enligt 
balanskravet till och med år 
2021 på 1 764 miljoner kronor användas till att möta eventuella tillfälliga 
intäktsminskningar eller kostnadsökningar med hänvisning till 
synnerliga skäl, 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämnders och styrelsens egna 
kapital omförs i enlighet med bilaga ”Specifikation balansering av 2021 
års resultat”. 
 
-Kommunchefen har i en skrivelse den 30 mars 2022 redogjort för 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat följande: 
Växjö kommuns resultat för år 2021 uppgår till 234 miljoner kronor och 
kommunkoncernens totala resultat uppgår till 422 miljoner kronor. 
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Kommunens budgeterade resultat för år 2021 var ett 33 miljoner kronor, 
vilket innebär att utfallet även innebär en budgetavvikelse på 201 
miljoner kronor. Resultatet för år 2021 är en kombination av flera 
orsaker där positiva skatteavräkningar påverkat året positivt. På 
kostnadssidan märks effekter av pensionsinlösen samt särskilda 
satsningar som gjorts under året. Nämnderna redovisar totalt positiv 
budgetavvikelse med 230 miljoner kronor. 
-Bilaga 1: Årsredovisning 2021, separat handling 
-Bilaga 2: Specifikation balansering av 2021 års resultat 
 
Yrkanden 
Malin Lauber (S):  
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2021, med 
följande tillägg: 

• Att upprätta en social investeringsfond, 50 miljoner 
• Avsätt sökbara medel till föreningar för energi-, miljö- och 

tillgänglighetsåtgärder, 4 miljoner 
• Ungdomssatsning, sökbara medel få fler ungdomar 

föreningsaktiva, 2 miljoner 
• Sommarpresent till Växjö kommuns anställda och till de med 

daglig verksamhet.  4 miljoner 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att vid avstämning av kommunallagens 
balanskrav kommande år kan ackumulerade överskott justerade enligt 
balanskravet till och med år 2021 på 1 704 miljoner kronor användas till 
att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar eller kostnadsökningar 
med hänvisning till synnerliga skäl 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämnders och styrelsens egna 
kapital omförs i enlighet med bilaga ”Specifikation balansering av 2021 
års resultat”. 
 
Maria Garmer (V): 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2021, med 
följande tillägg: 

• Att upprätta en social investeringsfond, 50 miljoner 
• Avsätt sökbara medel till föreningar för energi-, miljö- och 

tillgänglighetsåtgärder, 4 miljoner 
• Ungdomssatsning, sökbara medel få fler ungdomar 

föreningsaktiva, 2 miljoner 
• Sommarpresent till Växjö kommuns anställda och till de med 

daglig verksamhet.  4 miljoner 
• Särskild satsning/kompensation för ungdomar i spåren av 

pandemin och ofrivillig isolering - 5 miljoner till avgiftsfri 
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kollektivtrafik (Fritidsbiljett) under sommarlovet för alla 
ungdomar i högstadiet och gymnasiet folkbokförda i Växjö 
kommun.  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att vid avstämning av kommunallagens 
balanskrav kommande år kan ackumulerade överskott justerade enligt 
balanskravet till och med år 2021 på 1 699 miljoner kronor användas till 
att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar eller kostnadsökningar 
med hänvisning till synnerliga skäl 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämnders och styrelsens egna 
kapital omförs i enlighet med bilaga ”Specifikation balansering av 2021 
års resultat”. 
 
 
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
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§ 130 Dnr 2022-00137 
 

Budgetförutsättningar 2023: fastställande 
befolkningsprognos  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner befolkningsprognosen.   
 
Bakgrund 
Befolkningstillväxt är en vanligt förekommande indikator på en regions 
attraktivitet. Kommunen genomför årligen befolkningsprognoser som 
sedan används i beräkningar av budgetförutsättningarna för kommande 
år, verksamhetsplanering mm. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 145/2022 föreslagit att kommunstyrelsen 
godkänner befolkningsprognosen. 
 
Kommunchefen har i en skrivelse, den 28 mars 2022 överlämnat 
befolkningsprognos för 2022-2031. Av skrivelse framgår bland annat 
följande: 
Växjö kommun har haft en oavbruten befolkningsökning sedan 1968. 
Covid-19 och den utveckling som har skett i spåren av pandemin fick 
tydliga effekter på individens rörlighet i samhället, så väl internationellt, 
nationellt som lokalt. För Växjö kommuns räkning innebar det att 
tillväxttakten i befolkningsökningen bromsade in under 2020 och 2021 
jämfört med åren innan. Växjö kommun har växt med i genomsnitt 
nästan 1 200 personer per år sedan 2011. Under 2021 uppgick tillväxten 
till 1 136 personer. Initialt förväntas den kommande befolkningstillväxten 
vara starkare än de senaste två åren då effekterna av pandemins 
restriktioner nu klingar av. En stor osäkerhet finns dock runt de 
flyktingströmmar som nu lämnar Ukraina och huruvida dessa personer 
kommer att söka asyl och därmed bli permanenta invånare i Sverige. 
Med bakgrund till att restriktionerna tas bort både nationellt och 
internationellt och att ett stort antal personer nu finns på flykt i Europa 
så skrivs inflyttningstalen upp jämfört med tidigare år vilket gör att 
befolkningstillväxten i kommunen förväntas att tillta jämfört med de 
senaste två åren. En fortsatt god byggtakt i kommunen under de 
inledande prognosåren förväntas också påverka 
befolkningsutvecklingen positivt. Folkökningen beräknas till i 
genomsnitt nästan 1 300 personer per år under de första 4 åren. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Ekonomi- och finanschefen 
Utvecklings- och hållbarhetschefen 
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§ 131 Dnr 2022-00006 
 

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter 
mars 2022   

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport efter mars 
2022.   
 
Bakgrund 
I enlighet med anvisningar för kommunstyrelsen som nämnd för 
budgetarbete, månatlig budgetuppföljning samt hantering av eget 
kapital ska kommunstyrelsen upprätta uppföljningsrapporter för sin 
verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 146/2022 föreslagit att kommunstyrelsen 
godkänner månadsrapport efter mars 2022. 
 
Kommunchefen har i en skrivelse, den 24 mars 2022 lämnat 
månadsrapport efter mars. Av skrivelse framgår bland annat följande: 
Målet att bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram är uppfyllt 
om det sammanlagda resultatet för styrelsens verksamheter blir noll 
eller bättre. 
Kommunstyrelsens helårsprognos bedöms till en positiv budgetavvikelse 
på sammanlagt tre miljoner kronor vilket helt hänför sig till en lägre 
hyreskostnad för kommunhuset än budgeterat. 
 
- Ekonomisk månadsrapport per mars 2022, 
kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Controller kommunledningsförvaltningen  
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§ 132 Dnr 2021-00651 
 

Skrivelse om idrottsmuseum/visualiseringscenter - 
Lena Wibroe (M) och Bo Frank (M) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens yttrande, ge nämnden i uppdrag att i arbetet med 
visionen för Arenastaden 2.0 utreda möjligheten att skapa ett 
idrottshistoriskt museum och visualiseringscenter i Arenastaden. 
    
Bakgrund 
Bo Frank (M) och Lena Wibroe (M) har den 1 december 2021 skickat en 
skrivelse till kommunstyrelsen om ett idrottsmuseum i Arenastaden. 
Förslagsställarna vill göra mer för att fler ska kunna ta del av den privata 
idrottshistoriska samling som finns i Växjö samt att samlingen ska 
kompletteras med nya tillskott och inslag som drar nytta av den nya 
teknikens fördelar. Förslagsställarna framför en förhoppning om att det 
skapas ett museum/visualiseringscenter för idrott i framtidens 
Arenastad 2.0.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottet har i § 93/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens yttrande, ge nämnden i uppdrag att i arbetet med 
visionen för Arenastaden 2.0 utreda möjligheten att skapa ett 
idrottshistoriskt museum och visualiseringscenter i Arenastaden. 
 
-Kultur- och fritidsnämndens yttrande daterad 2022-01-05 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
För kännedom 
Förslagsställarna 
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§ 133 Dnr 2021-00634 
 

Skrivelse från Vänsterpartiet om frågor kring 
hållbarhet inför beslut om ny simhall 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att frågorna hanteras i 
samband med den pågående utredningen om ny simhall.   
 

Bakgrund 
Vänsterpartiet i Växjö kommun har lämnat en skrivelse till 
kommunstyrelsen om ny simhall där de föreslår att följande punkter 
ingår i underlag till kommande beslut:  

1. Program som redogör för behov och prioriteringar när det gäller 
simhallens innehåll samt vilka effekter man önskar uppnå.  

2. Miljö- och klimatanalys, med ett återbruksperspektiv för 
nuvarande simhall inklusive ingående delar, samt 
livscykelanalysperspektiv för eventuell ny simhall.  

3. Konsekvensanalys av hur placering påverkar området som helhet, 
med särskild hänsyn till grönområden och naturvärden.  

4. Redogörelse för hur en nybyggnation ska ta hänsyn till nuvarande 
simhalls arkitektur samt vilka delar av nuvarande simhall som ska 
bevaras och utvecklas." 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 127/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att frågorna hanteras i 
samband med den pågående utredningen om ny simhall.   
 
Yrkanden 
Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen. 
 

Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag 
 
Beslutsordning 
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutet skickas till  
 

För kännedom 
Förslagsställarna 
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§ 134 Dnr 2021-00506 
 

Skrivelse om satsning på fältverksamhet för ökad 
trygghet - Maria Garmer (V), Björn Kleinhenz (V), 
Elisabet Flennemo (V) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen. När extraordinära händelser sker 
så ska extra resurser tillsättas över förvaltning- och bolagsgränser, men 
inom en befintlig budget. 
 
Bakgrund 
En skrivelse har inkommit från Vänsterpartiet med följande innehåll: 
I skrivelsen föreslås att extra medel tillförs för att förstärka 
fältverksamheten med syftet att utöka den professionella vuxennärvaron 
och det uppsökande arbetet i Växjö kommun." 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 128/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen. När extraordinära händelser sker 
så ska extra resurser tillsättas över förvaltning- och bolagsgränser, men 
inom en befintlig budget. 
 
Nämnden för arbete och välfärds yttrande daterad 2022-02-03 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2021-12-07 
för inhämtade av yttrande från nämnden för arbete och välfärd. 
 
Kommunchefens yttrande daterad 2021-10-12 
 
 
Beslutet skickas till  
 
För kännedom 
Förslagsställarna 
Nämnden för arbete och välfärd 
Säkerhetschefen 
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§ 135 Dnr 2022-00083 
 

Skrivelse om att använda delar av 2021 års 
överskott för att fräscha upp skoltoaletter - Malin 
Lauber (S) och Martina Forsberg (S) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att det inte är möjligt att 
använda delar av 2021 års överskott för att fräscha upp skoltoaletter, 
utan att tillskottet i slutändan kommer belasta hyran för 
utbildningsförvaltningen. 
   
Bakgrund 
Malin Lauber (S) och Martina Forsberg (S) har lämnat en skrivelse till 
kommunstyrelsen där de föreslår att VÖFAB får tio miljoner och 
Vidingehem fem miljoner till ägartillskott med ändamål att fräscha upp 
skoltoaletterna.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 129/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att det inte är möjligt att 
använda delar av 2021 års överskott för att fräscha upp skoltoaletter, 
utan att tillskottet i slutändan kommer belasta hyran för 
utbildningsförvaltningen. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Förslagsställarna 
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§ 136 Dnr 2022-00109 
 

Skrivelse till kommunstyrelsen om tillgängligheten i 
nya kommunhuset 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för skrivelsen och framför här sitt svar: 
 
Växjö kommun tar tillgängligheten i alla våra byggnader på största allvar. 
Vi har inför och under hela byggnationen av det nya kommunhuset 
(liksom vid andra byggnationer) anlitat en ackrediterad 
tillgänglighetskonsult som gett vägledning kring de krav som finns.  
 
Vid bygglov och vid besiktningar har tillgängligheten fått godkänt på alla 
punkter, vilket bekräftar att byggnaden uppfyller gällande 
tillgänglighetskrav.  
   
Reservation 
Conny Lindahl (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande 
skriftliga reservation: 
 
Otroligt viktiga synpunkter som framförs. Det är mer än de fasta 
byggnationerna som kan ifrågasättas ur tillgänglighetsperspektiv. Ex 
möbleringen och de trånga sammanträdesrummen i kommunhuset. Om 
vi kan ska vi naturligtvis underlätta för våra medborgare. Är man 
beroende av balansstöd i trappor måste stödet finnas i hela trappan och 
inte brytas i någon kedja. Kan vi blockera sittplatser med stora 
krukväxter bör vi även kunna montera räcke i trappan för att öka 
tillgängligheten.      
 
Bakgrund 
En skrivelse har den 16 februari 2022 lämnats in till kommunstyrelsen av 
teknik- och trafikgruppen vid kommunala pensionärsrådet i Växjö, KPR. 
Av skrivelsen framgår noterade brister avseende tillgängligheten i nya 
stations- och kommunhuset. 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 130/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsen tackar för skrivelsen och framför här sitt svar: 
Växjö kommun tar tillgängligheten i alla våra byggnader på största allvar. 
Vi har inför och under hela byggnationen av det nya kommunhuset 
(liksom vid andra byggnationer) anlitat en ackrediterad 
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tillgänglighetskonsult som gett vägledning kring de krav som finns. 
Vid bygglov och vid besiktningar har tillgängligheten fått godkänt på alla 
punkter, vilket bekräftar att byggnaden uppfyller gällande 
tillgänglighetskrav. 
 
Kommunchefens skrivelse daterad 2022-03-17 
 
Yrkanden 
Maria Garmer (V) med instämmande av Conny Lindahl (SD): Bifall till 
skrivelse 
 
Pernilla Tornéus (M) med instämmande av Andreas Olsson (C): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 

För kännedom 
Kommunala pensionärsrådet 
Avdelningschef lokalförsörjning 
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§ 137 Dnr 2020-00267 
 

Undertecknande av Klimatledardeklaration 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till ”Klimatledardeklaration”   
 
Reservation 
Conny Lindahl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 
yrkandet. 
 
Bakgrund 
Den 11 juni 2020 undertecknade Växjö kommun en avsiktsförklaring om 
att delta i projektet inkom "Klimatledare inom offentlig upphandling", 
som samordnas från Fossilfritt Sverige. Sex kommuner deltar i projektet 
som syftar till att lyfta fram den offentliga upphandlingens roll i 
klimatomställningen. Under det senaste året har projektparterna delat 
erfarenheter med varandra och inom Växjö kommun har en 
genomlysning gjorts av inköpsprocessen för att se på vilket sätt 
lärdomar från projektet kan implementeras. 
 
Som en del i projektet har en så kallad "Klimatledardeklaration" tagits 
fram. Deklarationen lyfter fram värdet av klimatkrav i upphandlingen 
och beskriver ett antal åtaganden som alla kommuner gör som skriver 
under, samt ett antal mer kommunspecifika. Se bilaga  
 
Beslutsunderlag 
Ordförande har i en skrivelse den 28 mars föreslagit att 
kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till ”Klimatledardeklaration”    
 
Organisations- och personalutskottet behandlade ärendet i § 101/2022. I 
protokollet blev det dock fel beslut vilket också gjorde att 
kommunstyrelsens beslut behöver tas om då kommunstyrelsen 
beslutade enligt organisations- och personalutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslås nu besluta enligt det förslag som 
kommunchefen lämnade till organisations- och personalutskottet.   
 
Kommunchefen redogör i en skrivelse för ärendet. 
 
-Bilaga Klimatledardeklarationen  
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Yrkanden 
Magnus P Wåhlin med instämmande av Andreas Olsson (C), Maria 
Garmer (V), Malin Lauber (S) och Gunnar Nordmark (L): 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till ”Klimatledardeklaration”   
 
Conny Lindahl (SD): Kommunstyrelsen beslutar att inte anta 
"Klimatledardeklarationen" 
 
Beslutsordning 
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Magnus P Wåhlins 
yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på Magnus P Wåhlins yrkande 
Nej för att rösta på Conny Lindahls yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Magnus P Wåhlins yrkande med 14 
röster mot en röst för Conny Lindahls yrkande. 
 
Omröstningstabell 

Ledamöter       Tjänstgörande 
ersättare 

Ja Nej Avstår 

Andreas Olsson (C)  Ja   
Malin Lauber (S)  Ja   
Oliver Rosengren, (M) Lena Wibroe Ja   
Pernilla Tornéus (M)  Ja   
Ulf Hedin, (M)  Ja   
Jon Malmqvist, (KD)  Ja   
Gunnar Nordmark, (L)  Ja   
Magnus P Wåhlin, (MP)  Ja   
Julia Berg (S) Gunnar Storbjörk Ja   
Martin Edberg, (S)  Ja   
Rose-Marie Holmqvist, (S)  Ja   
Tomas Thornell, (S)  Ja   
Maria Garmer, (V)  Ja   
Conny Lindahl, (SD)   Nej  
Anna Tenje (M), 
ordförande 

 Ja   
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Utvecklings- och hållbarhetschefen 
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§ 138 Dnr 2021-00168 
 

Ny etisk riktlinje för kommunkoncernens 
medarbetare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till Etisk riktlinje 
för medarbetare i Växjö kommun. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott har gett 
kommunchefen i uppdrag att ta fram en etisk riktlinje för Växjö kommun 
som ska gälla samtliga nämnder och helägda kommunala bolag samt 
Värends räddningstjänst. 
 
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott antog ett första 
förslag, förslaget har därefter reviderats utifrån ett förnyat uppdrag. Då 
politiker/förtroendevalda följer respektive partis riktlinjer har den 
etiska riktlinjen reviderats att endast omfatta medarbetare i Växjö 
kommunkoncern. 
 
Växjö kommun har under de senaste åren aktivt arbetat med sitt 
förändringsarbete utifrån basen en gemensam värdegrund och 
tydliggörandet av chefs- och medarbetaransvaret. Det finns även en 
uppförandekod som säkerställer hållbara och ansvarsfulla ageranden 
gentemot leverantörer. Detta arbete förstärks med en etisk riktlinje som 
ska underlätta för medarbetare att hantera olika situationer.   
 
Beslutsunderlag 
Organisations- och personalutskottet har i § 27/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till Etisk riktlinje 
för medarbetare i Växjö kommun. 
 
Kommunchefen har i tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2022 lämnat 
förslag till beslut samt beskrivit den etiska riktlinjen för 
kommunkoncernens medarbetare. 
 
Etisk riktlinje för medarbetare i Växjö kommun. Riktlinjen syftar till att 
vara en vägledning för medarbetare som hamnar i situationer där etiska 
dilemman utspelar sig. 
 
Yrkanden 
Andreas Olsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsordning 
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
HR-chefen 
Författningssamlingen 
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§ 139 Dnr 2022-00103 
 

Sänkning av personalomkostnadspålägg (PO-
pålägg) 2022 avseende pensioner  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till följd av sänkt 
personalomkostnadspålägg göra en budgetteknisk överföring av 
budgetmedel från nämnderna till den gemensamma finansieringen för 
lönekostnader och pensioner.  Beslutet innebär att nämndernas 
budgetramar sammantaget sänks med 24 114 tkr och motsvarande 
belopp tillförs budgeten för Gemensam finansiering enligt tabell nedan: 
Nämnd tkr 

Byggnadsnämnden -189 

Kultur- och fritidsnämnden -338 

Kommunstyrelsen -2 077 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -118 

Nämnden för arbete och välfärd -3 022 

Omsorgsnämnden -6 605 

Överförmyndarnämnd -74 

Utbildningsförvaltningen -11 177  
Tekniska nämnden 
Gemensam finansiering 

-515 
24 114 

Totalsumma 0 

   
Bakgrund 
I det sammantagna personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de 
arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade 
socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR 
och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och 
avtalspensioner). 
PO-pålägget för 2022 sänks enligt SKR:s rekommendationer för en 
schablonmässig budgethantering, från 40,15 till 39,25 procent. 
Både de lagstadgade arbetsgivaravgifterna samt avtalsförsäkringarna är 
oförändrade för 2022, det vill säga 31,42 procent respektive 0,13 procent. 
Det kalkylerade pålägget avseende pensioner justeras ner för kommuner 
från 8,60 till 7,70 procent. Huvudanledningen är ökningen av 
inkomstbasbeloppet för år 2022 i jämförelse med prognos, vilket medför 
att kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen blir lägre än 
tidigare bedömningar. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 126/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att till följd av sänkt 
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personalomkostnadspålägg göra en budgetteknisk överföring av 
budgetmedel från nämnderna till den gemensamma finansieringen för 
lönekostnader och pensioner. Beslutet innebär att nämndernas 
budgetramar sammantaget sänks med 24 114 tkr och motsvarande 
belopp tillförs budgeten för Gemensam finansiering enligt tabell nedan. 
Nämnd tkr 

Byggnadsnämnden -189 

Kultur- och fritidsnämnden -338 

Kommunstyrelsen -2 077 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -118 

Nämnden för arbete och välfärd -3 022 

Omsorgsnämnden -6 605 

Överförmyndarnämnd -74 

Utbildningsförvaltningen -11 177  
Tekniska nämnden 
Gemensam finansiering 

-515 
24 114 

Totalsumma 0 

 
Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 16 februari 2022 för ärendet. 
Sänkt PO innebär minskade personalkostnader för nämnderna. En 
omfördelning av budgetmedel från nämnderna till den gemensamma 
finansieringen för lönekostnader och pensioner. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Samtliga nämnder 
 
För kännedom 
Ekonomi- och finanschef  
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§ 140 Dnr 2020-00048 
 

Fördjupning av översiktsplanen för rutnätsstaden 
Växjö med omgivning  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om samråd för en ny fördjupning av 
översiktsplanen för rutnätsstaden Växjö med omgivning 
 
Bakgrund 
Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose sina 
riksintressen. För Växjös centrala delar och riksintresset för kulturmiljö 
finns en tidigare fördjupning av översiktsplanen från 1992 som anger 
riktlinjer och förhållningssätt för bevarande och utveckling. Den 
gällande fördjupningen har under de 30 år som gått sedan den togs fram 
delvis blivit inaktuell och förutsättningarna har förändrats. Därför 
behövs en ny fördjupning som hanterar ställningstaganden om hur 
staden kan utvecklas samtidigt som den bevaras utifrån nutida 
sammanhang och förutsättningar.  
 
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att skapa ett stöd för 
planering och byggande i stadskärnan så att riksintressets värden kan 
bevaras samtidigt som stadskärnan kan utvecklas. Genom att bevara och 
utveckla de värden som finns inom planområdet kan en god gestaltad 
livsmiljö uppnås.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 147/2022 föreslagit följande:  
Kommunstyrelsen beslutar om samråd för en ny fördjupning av 
översiktsplanen för rutnätsstaden Växjö med omgivning 
 
Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 14 mars för ärendet. 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ge länsstyrelsen, regionen, 
berörda kommuner, kommunens medlemmar samt andra myndigheter, 
sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse 
av planförslaget tillfälle att delta i ett samråd. 
 
Fördjupningen av översiktsplanen som samråds är en helt digital 
produkt som finns tillgänglig via nedanstående länk: 
 
Fördjupning av översiktsplanen för rutnätsstaden Växjö med omgivning 

(arcgis.com) 
 

https://vaxjo.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=214b4c4dedf5475992902d234d611eb4
https://vaxjo.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=214b4c4dedf5475992902d234d611eb4
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Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 141 Dnr 2022-00164 
 

Krigsplacering av medarbetare 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att krigsplacera all tillsvidareanställd 

personal inom kommunledningsförvaltningen, Växjö kommun.    
 

2. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga kommunkoncernens 
nämnder, styrelser och förbundsdirektion att krigsplacera 
tillsvidareanställd personal inom sina respektive organisationer. 

 
Bakgrund 
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges 
närområde beslutade regeringen 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och övriga berörda civila 
myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för 
totalförsvaret. Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt 
försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). 
 
Genom överenskommelse mellan staten (genom MSB) och kommunerna 
(genom SKR) har sedan bland annat överenskommits om att kommuner 
och regioner ska påbörja arbetet med krigsorganisation och 
krigsplacering. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 148/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att krigsplacera all tillsvidareanställd 
personal inom kommunledningsförvaltningen, Växjö kommun.  

 
2. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga kommunkoncernens 

nämnder, styrelser och förbundsdirektion att krigsplacera 
tillsvidareanställd personal inom sina respektive organisationer. 

 
Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 17 mars för ärendet. 
Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs om från 
fredstida inriktning, reglering och organisering till höjd beredskap och 
inriktning på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Vid höjd 
beredskap ställs andra krav på organiseringen av samhällets verksamhet 
än vid fredstid, bland annat träder andra författningar i kraft, 
verksamheters fokus skiftas och nationella prioriteringar måste kunna 
göras. 
 
Arbetsgivare har med stöd av anställningsavtalet rätten att krigsplacera 
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den personal som krigsorganisationen behöver. Krigsplacering är ett 
planeringsinstrument för att säkra tillgång till personal samt att ingen 
person tas i anspråk hos mer än en aktör inom totalförsvaret. 
Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen i en 
organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att 
tjänstgöra inträder först när regeringen beslutar om höjd beredskap och 
om allmän tjänsteplikt. 
 
Utgångspunkten är att personal krigsplaceras i sin grundanställning 
samt att vissa anställningar senare kan komma att krigsplaceras i annan 
befattning beroende på Växjö kommunkoncerns krigsorganisation. 
Denna organisation är i dagsläget inte fastställd. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Säkerhetschefen 
 
För kännedom 
Nämnder, styrelser och förbund.  
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§ 142 Dnr 2022-00112 
 

Transportstyrelsens remiss av förslag till ändring av 
föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och 
andra anordningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar yttrande i ärendet 
i enlighet med yttrande från tekniska nämnden 2022-03-15.   
 
Bakgrund 
Växjö kommun är remissinstans i Transportstyrelsens remiss av förslag 
till ändring av föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra 
anordningar.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 118/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar yttrande i ärendet 
i enlighet med yttrande från tekniska nämnden 2022-03-15. 
 
-Yttrande tekniska nämnden 2022-03-15.  
 
Beslutet skickas till 
Transportstyrelsen 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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§ 143 Dnr 2022-00129 
 

Alvesta kommuns remiss över energi- och klimatplan 
för Alvesta kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till hållbarhetsutskottet att lämna yttrande 
i ärendet för Växjö kommun.   
 
Bakgrund 
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över Alvesta kommuns 
remiss över energi- och klimatplan för Alvesta kommun.  
 
På grund av att hållbarbarhetsutskottet sammanträder först 12 april har 
utskottet inte kunnat bereda ärendet till kommunstyrelsens 
sammanträder. Det föreslås därför att kommunstyrelsen delegerar till 
hållbarhetsutskottet svara på remissen för Växjö kommun    
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 120/2022 föreslagit att kommunstyrelsen 
delegerar till hållbarhetsutskottet att lämna yttrande i ärendet för Växjö 
kommun.     
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Hållbarhetsutskottet 
Utvecklings- och hållbarhetschefen 
 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-04-05 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   43 (68) 

 

§ 144 Dnr 2022-00104 
 

Markaryds kommuns remiss av plan för skydd mot 
olyckor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande i ärendet: 
 
Växjö kommun har inget att erinra mot Markaryds kommuns förslag till 
plan för skydd mot olyckor.                
 
Bakgrund 
Växjö kommun har fått möjlighet att yttra oss över Markaryds kommuns 
remiss av plan för skydd mot olyckor.             
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 123/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande i ärendet: 
 
Växjö kommun har inget att erinra mot Markaryds kommuns förslag till 
plan för skydd mot olyckor.                
 

-Yttrande Värends räddningstjänstförbund 2022-03-16.  
 
Beslutet skickas till 
Markaryds kommun 
 
För kännedom 
Värends räddningstjänstförbund 
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§ 145 Dnr 2022-00067 
 

Infrastrukturdepartementets remiss av promemorian 
Parkering av elsparkcyklar  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar yttrande över 
remissen i enlighet med tekniska nämndens yttrande i ärendet.   
 
Bakgrund 
Växjö kommun är remissinstans i ärendet Infrastrukturdepartementets 
remiss av promemorian Parkering av elsparkcyklar.      
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 141/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar yttrande över 
remissen i enlighet med tekniska nämndens yttrande i ärendet.   
 
-Tekniska nämndens yttrande daterad 2022-03-17 
 
 
Beslutet skickas till 
Infrastrukturdepartementet 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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§ 146 Dnr 2022-00066 
 

Justitiedepartementets remiss av Säkerhet och 
tillgänglighet vid val (SOU 2021:96)  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar yttrande över 
remissen i enlighet med valnämndens yttrande i ärendet. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar yttrande över 
remissen i enlighet med valnämndens yttrande i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 149/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar yttrande över 
remissen i enlighet med valnämndens yttrande i ärendet. 
 
-Valnämndens yttrande daterad 2022-03-24 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 
 
För kännedom 
Valnämnden 
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§ 147 Dnr 2021-00362 
 

Redovisning av uppdrag att öppet redovisa 
medborgarnas upplevelse av kundservice gällande 
kontaktcenter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av uppdraget. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 20 april 2020 fattat följande beslut om ett 
medborgarförslag om att öppet redovisa medborgarnas upplevelse av 
kundservice gällande kontaktcenter: 
 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till 
kommunstyrelsen att verkställa det enligt kommunchefens förslag i 
skrivelse daterad 2021-02-01. 
 
Kommunchefen har nu återkommit med en redovisning av hur 
uppdraget har genomförts. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 10/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av uppdraget. 
 
-Kommunchefen har i en skrivelse den 12 december 2021 återkommit 
med en redovisning av hur uppdraget har genomförts. Servicenivåer ska 
presenteras på Växjö kommuns webbplats, vaxjo.se. Dom är: 

• Engagemang 
• Enkelhet 
• Generell nöjdhet 
• Kunskap 
• Svarstid 
• Uppklarning 

 
Servicenivåerna kommer presenteras per månad. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Kommunikationschefen 
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§ 148 Dnr 2022-00111 
 

Motion om hållbar arbetspendling - i stället för 
betonglösningar - Carin Högstedt (V) 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen besvarar motionen med att vi håller med motionären 
om att vi måste öka den hållbara och fossilfria arbetspendlingen för att 
kunna nå målen i Agenda 2030. Vi konstaterar dessutom att vi redan 
idag jobbar i enlighet med motionärens önskan och hemställan. 
 
Bakgrund 
Vänsterpartiet har genom Carin Högstedt inkommit med motion i 
rubricerat ärende där hon hemställer att fullmäktige beslutar om att 
uppdra till kommunstyrelsen att skapa samarbeten med näringsliv, 
organisationer och arbetsplatser i syfte att öka den hållbara och 
fossilfria arbetspendlingen.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 100/2022 föreslagit följande: 
Kommunstyrelsen besvarar motionen med att vi håller med motionären 
om att vi måste öka den hållbara och fossilfria arbetspendlingen för att 
kunna nå målen i Agenda 2030. Vi konstaterar dessutom att vi redan 
idag jobbar i enlighet med motionärens önskan och hemställan.   
 
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2022-02-23 redogjort för 
ärendet där följande sammanfattning framgår: 
 
Bedömning är att vi håller med motionären om att vi måste jobba i 
motionärens önskade riktning för att kunna nå målen i Agenda 2030 och 
i kommunens Hållbarhetsprogram. Vår bedömning är dock att vi redan 
idag jobbar i denna riktning och i enlighet med kommunens 
Hållbarhetsprogram. Vidare kan vi konstatera att då arbete redan pågår 
inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, i nämnda riktning och finansieras 
inom ram, så bedöms inga ytterligare konsekvenser tillkomma. I 
bedömningen har Samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit. 
 
Yrkanden 
Maria Garmer (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-04-05 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   48 (68) 

 

Beslutsordning 
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
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§ 149 Dnr 2021-00617 
 

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) 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att vi avvaktar det arbete 
som pågår från nationellt håll att bryta ner de konsumtionsbaserade 
utsläppen från nationell till regional nivå, i stället för att utveckla egna 
metoder för att ta fram data för Växjö. 
 
Bakgrund 
Maria Garmer (V), Johnny Werlöv (V) och Björn Kleinhenz (V) inkom den 
15 november 2021 med en motion till kommunfullmäktige. I den 
beskriver de att Vänsterpartiet yrkar på att Växjö kommun satsar på 
olika insatser för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen och öka 
medvetenheten om klimatsmarta val. 
 
Huvudsakligen går motionen ut på att Växjö kommun ska genomföra en 
konsumtionsvaneundersökning som kan ligga till grund för en beräkning 
av de konsumtionsbaserade utsläppen, samt regelbundet följa upp och 
presentera dessa. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 101/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att vi avvaktar det arbete 
som pågår från nationellt håll att bryta ner de konsumtionsbaserade 
utsläppen från nationell till regional nivå, i stället för att utveckla egna 
metoder för att ta fram data för Växjö. 
 
Kommunchefens skrivelse daterad 2022-02-14 där följande 
sammanfattning framgår: 
 
Konsumtionsbaserade utsläpp är ett sätt att beskriva hela 
klimatavtrycket. Till skillnad från territoriella utsläpp tillhandahåller inte 
nationella myndigheter sådan statistik nedbruten på kommunal nivå, 
vilket gör uppföljningen svårare. I dagsläget kan det bara antas att Växjö 
inte skiljer sig nämnvärt från de nationella nivåerna.  
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Växjö kommun eftersträvar att använda nationellt framtagna och 
kvalitetssäkrade mått som är jämförbara. Ett utvecklingsarbete pågår på 
nationell nivå som förväntas kunna leda till att åtminstone regionala 
siffror på de konsumtionsbaserade utsläppen kommer att kunna 
presenteras inom överskådlig tid. 
 
Att satsa på att minska de konsumtionsbaserade utsläppen ligger i linje 
med såväl hållbarhetsprogrammet som klimatkontraktet, och bidrar till 
att uppnå visionen om att Växjö ska vara en fantastisk plats att bo, leva 
och verka i, för invånare, företagare och besökare, nu och i framtiden. 
Att känna till hur utsläppen ser ut kan hjälpa kommunen att prioritera 
olika insatser för att minska utsläppen. Samtidigt går det att genomföra 
sådana satsningar även genom att utgå från de nationella värdena - 
skillnaden är att det då inte går att räkna på den lokala effekten av lokala 
insatser. 
 
Yrkanden 
Maria Garmer (V) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S): 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Andreas Olsson (C) med instämmande av Pernilla Tornéus (M): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
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§ 150 Dnr 2021-00544 
 

Motion om nollvision för mäns våld mot kvinnor - 
Malin Lauber (S) och Martin Edberg (S) 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige konstaterar att detta är en angelägen fråga och 
besvarar motionen genom en hänvisning till Plan mot våld i nära 
relationer och hederförtyck i Växjö kommun.  Planen ska bidra till 
strategier för att möta utmaningarna kring ett jämställt samhälle fritt 
från våld och därmed till måluppfyllelse av Hållbara Växjö 2030. 
 
Bakgrund 
Malin Lauber (S) och Martin Edberg (S) har i en motion den 6 oktober 
2021 förslagit att kommunfullmäktige ska ta fram en kommunal 
handlingsplan för att nå nollvision gällande mäns våld mot kvinnor. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 131/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige konstaterar att detta är en angelägen fråga och 
besvarar motionen genom en hänvisning till Plan mot våld i nära 
relationer och hederförtyck i Växjö kommun.  Planen ska bidra till 
strategier för att möta utmaningarna kring ett jämställt samhälle fritt 
från våld och därmed till måluppfyllelse av Hållbara Växjö 2030. 
 
 
Yrkanden 
Martin Edberg (S) med instämmande av Maria Garmer (V): 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Pernilla Tornéus (M) med instämmande av Anna Tenje (M): Bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsordning 
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
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§ 151 Dnr 2022-00084 
 

Motion om att stoppa driftstöd till IOGT-NTO - 
Christer Svensson (SD) 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige avslår motionen. Gällande regelverk för bidrags- 
/stödberättigade föreningar ger IOGT-NTO rätten att bestämma vem 
de hyr ut lokaler till. 
 
Reservation 
Conny Lindahl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 
yrkandet. 
 
Bakgrund 
En motion har inkommit från Christer Svensson (SD) om att stoppa 
driftstöd till IOGT-NTO. Motionären beskriver att IOGT-NTO försvårar 
och förhindrar utövandet av mötesfriheten genom att de hindrar SD 
från att hyra deras lokaler. Motionären föreslår Växjö 
kommunfullmäktige att besluta att berörd nämnd och styrelse ges i 
uppdrag att tillsvidare dra in samtliga kommunala stöd till IOGT-NTO. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 132/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. Gällande regelverk för bidrags- 
/stödberättigade föreningar ger IOGT-NTO rätten att bestämma vem 
de hyr ut lokaler till. 
 
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2022-02-09 redogjort för 
ärendet där följande framgår:  
Växjö kommun har beslutat om regler för att bli bidrags-
/stödberättigad förening där det bland annat stipuleras att  

• Föreningen ger alla medlemmar likvärdiga rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter enligt de sju 
diskrimineringsgrunderna (kön, ålder, funktionsnedsättning, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck). 

• Föreningen är öppen för alla såvida det inte finns sakliga och 
godtagbara skäl för särorganisering som har ett berättigat syfte. 

• Vidare lämnas inte bidrag och stöd till en förening om den eller 
någon av dess företrädare, inom ramen för föreningens 
verksamhet: 
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o utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt 
kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter, 

o diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om 
alla människors lika värde, 

o rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden 
som anges i 1 eller 2, eller motarbetar det demokratiska 
styrelseskicket. 

 
Ovan gäller för den verksamhet som föreningen bedriver. Några 
riktlinjer för sekundär/indirekt verksamhet, som ex uthyrning av lokal 
till annan verksamhet, har inte Växjö kommun.  
 
Växjö kommun bör inte ställa krav på föreningarna vem/vilka de hyr ut 
lokaler till, det mandatet bör föreningen själv ha, givet att föreningen 
eller den de hyr ut till följer svensk lagstiftning.  
 
- Växjö kommuns regler för att bli bidrags-/stödberättigad förening. 
 
 
Yrkanden 
Conny Lindahl (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Gunnar Nordmark (L) med instämmande av Andreas Olsson (C), Malin 
Lauber (S), Magnus P Wåhlin (MP) och Maria Garmer (V): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Jon Malmqvist (KD):  
1. Kommunfullmäktige avslår motionen. Gällande regelverk för bidrags- 
/stödberättigade föreningar ger IOGT-NTO rätten att bestämma vem 
de hyr ut lokaler till. 
 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se över regler 
och riktlinjer för utbetalning av bidrag till samlingslokaler 
 
Beslutsordning 
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande konstaterar att arbetsutskottets förslag är huvudförslag i 
omröstningen och ställer sedan Conny Lindahls yrkande mot Jon 
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Malmqvists yrkande för att utse motförslag. Ordförande konstaterar att 
Jon Malmqvists yrkande utses till motförslag. 
 
Omröstningsresultat 
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 13 röster 
mot en röst för Jon Malmqvists yrkande. En ledamot avstod från att 
rösta.  
 
Omröstningstabell 

Ledamöter       Tjänstgörande 
ersättare 

Ja Nej Avstår 

Andreas Olsson (C)  Ja   
Malin Lauber (S)  Ja   
Oliver Rosengren, (M) Lena Wibroe Ja   
Pernilla Tornéus (M)  Ja   
Ulf Hedin, (M)  Ja   
Jon Malmqvist, (KD)   Nej  
Gunnar Nordmark, (L)  Ja   
Magnus P Wåhlin, (MP)  Ja   
Julia Berg (S) Gunnar Storbjörk Ja   
Martin Edberg, (S)  Ja   
Rose-Marie Holmqvist, (S)  Ja   
Tomas Thornell, (S)  Ja   
Maria Garmer, (V)  Ja   
Conny Lindahl, (SD)    Avstår 
Anna Tenje (M), 
ordförande 

 Ja   
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§ 152 Dnr 2021-00089 
 

Motion om koncernövergripande grönyteskötsel - 
Johnny Werlöv (V)  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
Kommunen har en plan framåt över hur skötseln för kommunala 
grönytor ska hanteras och har en organisation för detta. Detta 
inkluderar också de utomhusytor som kultur och fritid ansvarar för som 
nu ska hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen 
samordnar genom detta sina behov av maskiner och utrustning.  
 
Bolagens behov av grönyteskötsel täcks av upphandlade entreprenörer 
som har de maskiner och den utrustning som krävs. Samordning mellan 
kommunala bolag och kommunen sker där det är lämpligt. 
 
Tekniska nämnden har i § 40/2022 beslutat om en åtgärdsplan för att 
utveckla arbetet med teknisk drift vilket inkluderar grönyteskötsel. En 
handlingsplan ska tas fram 2022 med implementering 2023 som 
inkluderar tid- och resursplan inklusive uppföljningar. Fokus ska vara på: 

• Effektiviseringsplan (ekonomi) 
• Behovskartläggning (kvalitet) 
• Etablera nyckeltal     

 
Bakgrund 
Johnny Werlöv (V) har lämnat en motion till fullmäktige med följande 
yrkande: 

• Att Växjö kommun uppdrar åt tekniska förvaltningen att tillskapa 
en koncernövergripande grönyteskötsel huvudsakligen i egen 
regi. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 150/2022 föreslagit följande: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
Kommunen har en plan framåt över hur skötseln för kommunala 
grönytor ska hanteras och har en organisation för detta. Detta 
inkluderar också de utomhusytor som kultur och fritid ansvarar för som 
nu ska hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen 
samordnar genom detta sina behov av maskiner och utrustning.  
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Bolagens behov av grönyteskötsel täcks av upphandlade entreprenörer 
som har de maskiner och den utrustning som krävs. Samordning mellan 
kommunala bolag och kommunen sker där det är lämpligt. 
 
Tekniska nämnden har i § 40/2022 beslutat om en åtgärdsplan för att 
utveckla arbetet med teknisk drift vilket inkluderar grönyteskötsel. En 
handlingsplan ska tas fram 2022 med implementering 2023 som 
inkluderar tid- och resursplan inklusive uppföljningar. Fokus ska vara på: 

• Effektiviseringsplan (ekonomi) 
• Behovskartläggning (kvalitet) 
• Etablera nyckeltal     

 
Kommunchefens skrivelse daterad 2022-03-24 
 
-Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut i § 29/2022  
-Tekniska nämndens beslut i § 40/2022 
 
Yrkanden 
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Maria Garmer (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
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§ 153 Dnr 2020-00260 
 

Beslut om byggnation av Hagavikskolan  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner: 

• Utbildningsnämndens beslut § 48/2022 
• Kultur och fritidsnämndens beslut § 52/2022 
• VKAB styrelsebeslut § 41/2022 
• Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vöfab, tillsammans med 

Kommunledningsförvaltningen, att genomföra byggnation av 
produktionskök och mottagningskök vid nya Hagavikskolan för 
en investeringsutgift på 51 Mkr baserad på anbud och en årshyra 
(år 1) på cirka 3,7 Mkr/år. 

 
Total investeringsutgift för projektet är 383,3 miljoner kronor med en 
tillkommande total hyra på cirka 24,3 miljoner kronor per år. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar enligt ovan, uppdra åt Vöfab, tillsammans med 
Kommunledningsförvaltningen, att genomföra byggnation av 
produktionskök och mottagningskök vid nya Hagavikskolan för en 
investeringsutgift på 51 Mkr baserad på anbud och en årshyra (år 1) på 
cirka 3,7 Mkr/år. 
 
Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande   
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden beslutade i § 48/2022 att: 
- ge förvaltningschef i uppdrag, i samarbete med Vöfab och 
lokalförsörjningsavdelningen, genomföra nybyggnation av 
Hagavikskolan, Växjö, där investeringsutgiften, baserad på anbud är 251 
Mkr med en ny preliminär hyra på 16,4 Mkr/år.  
- ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutade i § 52/2022 att: 
- ge förvaltningschef i uppdrag, i samarbete med Vöfab och 
lokalförsörjningsavdelningen, genomföra nybyggnation av sporthall med 
multisal vid nya Hagavikskolan, Växjö, där investeringsutgiften, baserad 
på anbud är 66 Mkr med en ny preliminär hyra på 4,2 Mkr/år.  
- ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande. 
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Styrelsen för VKAB beslutade i § 41/2022 följande: 
1. Styrelsen för VKAB godkänner Växjö Fastighetsförvaltning AB;s 

beslut i § 47/2022 att genomföra nybyggnation av Hagavikskolan, 
Växjö i samarbete med utbildningsförvaltningen, KLF 
Måltidsorganisationen, kultur- och fritidsförvaltningen och 
lokalförsörjningsavdelningen. 

 
2. Investeringsavgiften, baserad på anbud är 368 Mkr + köp av tomt 

med 15,3 Mkr. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 121/2022 föreslaget följande: 
Kommunfullmäktige godkänner: 
• Utbildningsnämndens beslut § 48/2022 
• Kultur och fritidsnämndens beslut § 52/2022 
• VKAB styrelsebeslut § 41/2022 
• Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vöfab, tillsammans med 
Kommunledningsförvaltningen, att genomföra byggnation av 
produktionskök och mottagningskök vid nya Hagavikskolan för en 
investeringsutgift på 51 Mkr baserad på anbud och en årshyra (år 1) på 
cirka 3,7 Mkr/år. 
 
Total investeringsutgift för projektet är 383,3 miljoner kronor med en 
tillkommande total hyra på cirka 24,3 miljoner kronor per år. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar enligt ovan, uppdra åt Vöfab, tillsammans med 
Kommunledningsförvaltningen, att genomföra byggnation av 
produktionskök och mottagningskök vid nya Hagavikskolan för en 
investeringsutgift på 51 Mkr baserad på anbud och en årshyra (år 1) på 
cirka 3,7 Mkr/år. 
 
Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande.  
 
Kommunchefens skrivelse daterad 2022-03-10 där följande 
sammanfattning framgår: 
Demografin visar på en kommande brist av högstadieplatser i Växjö stad. 
Behovet finns därför att skapa en ny högstadieskola för att möta detta 
behov. Redan nu är antalet platser på befintliga högstadieskolor nära 
fullt utnyttjade. Speciellt i norra delen av Växjö.  
 
Prognos för befolkningsutvecklingen i Växjö kommun gällande elever i 
årskurs 7-9 visar på en ökning fram till och med år 2030. 
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En ny högstadieskola i norra Växjö beräknas kunna ta emot del av denna 
ökning. 
 
Yrkanden 
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
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§ 154 Dnr 2020-00777 
 

Antagande av bostadsförsörjningsplan för Växjö 
kommunkoncern 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta bostadsförsörjningsplan för Växjö 
kommunkoncern.    
 
Bakgrund 
Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen 
i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar 
för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod.  
 
Kommunfullmäktige fattade 2017-03-21 beslut om nu gällande 
bostadsförsörjningsprogram. Kommunstyrelsen gav uppdrag att ta fram 
en ny bostadsförsörjningsplan 2021-03-02 §109. Kommunstyrelsen 
fattade beslut om samråd av förslag till bostadsförsörjningsplan 2022-
02-01 §54. Samråd ägde rum från 1 februari till 1 mars 2022.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 124/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta bostadsförsörjningsplan för Växjö 
kommunkoncern. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-03-17 där följande 
sammanfattning framgår: 
Planen omfattar ett utvecklingsområde Attraktiva och hållbara bostäder 
och boendemiljöer och sex insatsområden:  
1. Bygga i takt med befolkningsutvecklingen 
2. Skapa bostäder i attraktiva lägen 
3. Främja varierade boendemöjligheter 
4. Skapa tilltalande bostäder för äldre 
5. Utveckla småhusbeståndet 
6. Ökat fokus på trygghet och välbefinnande 
 
-Bostadsförsörjningsplan för kommunkoncernen 
-Bilaga 1, Bostadsförsörjningsanalys  
-Barnrättsbaserat beslutsunderlag 
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Yrkanden 
Maria Garmer (V) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S): 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunchefen för att 
komplettera med mål och insatser för grupper med särskilda 
bostadsbehov, samt mål och insatser för bostadsförsörjningen i olika 
stadsdelar och kommundelar utifrån marknadsförutsättningar.   
 
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Anna Tenje (M) frågar först om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och konstaterar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta enligt det 
egna yrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 155 Dnr 2022-00004 
 

Uppföljning privata utförare 2021 Växjö kommun 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen ”Uppföljning av privata 
utförare år 2021”.   
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen, ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta 
ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. Privat utförare definieras i kommunallagen 
som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av 
en kommunal angelägenhet. En privat utförare är en helt privat aktör 
utan kommunalt ägande, det vill säga kommunala företag inkluderas inte 
i begreppet. Programmet omfattar inte heller fristående skolor och 
förskolor eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och inte är 
upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning. 
 
I kommunfullmäktiges fastställda program för mål och uppföljning av 
privata utförare, beslutat 2019-03-19 §61, framgår att kommunstyrelsen 
ska följa upp nämndernas arbete och kontroller genom en årlig 
sammanställning över privata utförare.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 122/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen ”Uppföljning av privata 
utförare år 2021”. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-03-14 
 
Sammanställning: Uppföljning av privata utförare år 2021 
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§ 156 Dnr 2021-00465 
 

Uppdrag revidering uppgiftsfördelning för 
arbetsmiljöarbetet 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny riktlinje för 

arbetsmiljöuppgifter för Växjö kommun. 
 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att tillämpa 
riktlinjen i enlighet med beslutet. 

 
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt styrelser i helägda bolag och 

direktionen för Värends Räddningstjänstförbund att besluta om 
riktlinjen för att få en enhetlig struktur och hantering inom 
kommunkoncernen. 

 
4. Riktlinjen ersätter tidigare uppgiftsfördelning beslutade i 

kommunfullmäktige 2014-10-21 § 220. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott har gett 
kommunchefen i uppdrag att revidera uppgiftsfördelningen för 
arbetsmiljöansvaret för Växjö kommuns förvaltningar, Värends 
räddningstjänst samt helägda bolag, och därmed göra 
uppgiftsfördelningen koncerngemensam. I uppdraget ingår att 
säkerställa en uppgiftsfördelning med enhetlig struktur som kan 
hanteras digitalt.    
 
Beslutsunderlag 
Organisations- och personalutskottet har i § 28/2022 föreslagit 
följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny riktlinje för 
arbetsmiljöuppgifter för Växjö kommun. 
 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att tillämpa 
riktlinjen i enlighet med beslutet. 

 
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt styrelser i helägda bolag och 

direktionen för Värends Räddningstjänstförbund att besluta om 
riktlinjen för att få en enhetlig struktur och hantering inom 
kommunkoncernen. 
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4. Riktlinjen ersätter tidigare uppgiftsfördelning beslutade i 
kommunfullmäktige 2014-10-21 § 220. 

 
 Kommunchefen har i tjänsteskrivelse Revidering av uppgiftsfördelning 
för arbetsmiljöuppgifter daterad 7 mars 2022 lämnat förslag till beslut 
samt redogjort för revidering av uppgiftsfördelningen inom 
arbetsmiljöarbetet.  
 
I Riktlinje för arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 
beskrivs arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, men även de 
förtroendevaldas ansvar för arbetsmiljön, chefers arbetsmiljöuppgifter 
och vid behov övriga medarbetares arbetsmiljöuppgifter. 
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§ 157 Dnr 2022-00126 
 

Förvaltningsplan för Växjösjöarna för perioden 
2022- 2032 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att med åberopande av skälen i tekniska 
nämndens skrivelse anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
förvaltningsplan för Växjösjöarna för perioden 2022-2032, enligt 
förvaltningsplanens alternativ 2, samt att finansieringen klargörs. 
 
Bakgrund 
Växjösjöarna (Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön och Norra 
Bergundasjön) är belägna i centrala Växjö och har länge präglats av 
övergödningsproblematik i form av massblomning av blågröna alger, 
läckage av näring från bottnen, syrefria bottnar och i vissa fall fiskdöd. 
De senaste årens restaureringsåtgärder i sjöarna har förbättrat deras 
näringsstatus markant, algblomningarna har minskat i omfattning och 
en undervattensvegetation som binder näringen till bottnen håller på att 
breda ut sig. Klarare vatten och ett friskare ekosystem har även bidragit 
till att sjöarna numera är populära besöksplatser för bad och rekreation. 
 
För att sjöarna inte ska återgå till ett övergött läge med tiden, krävs 
ytterligare sjörestaureringsinsatser. Denna förvaltningsplan är en 
fortsättning på Åtgärdsstrategin för Växjösjöarna 2014-2020. 
 
I Åtgärdsstrategin 2014-2020 beslutade Växjö kommun om en delad 
finansiering från Skatte (1/3), VA (1/3) och MEX (1/3). Tekniska 
nämnden föreslår en fortsatt delad finansiering enligt beslutet 2014. För 
att genomföra projektet är det nödvändigt med tillsatta medel utöver 
ordinarie budget till respektive avdelning, under loppet av 
förvaltningsplanens 10 år. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 104/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige föreslås att med åberopande av skälen i tekniska 
nämndens skrivelse anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
förvaltningsplan för Växjösjöarna för perioden 2022–2032, enligt 
förvaltningsplanens alternativ 2, samt att finansieringen klargörs.   
 
-Tekniska nämnden har i § 14/2022 beslutat om att med åberopande av 
skälen i förvaltningschefens skrivelse, daterad den 18 januari 2022, 
föreslå kommunfullmäktige att anta samhällsbyggnadsförvaltningens 
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förslag till förvaltningsplan för Växjösjöarna för perioden 2022–2032, 
enligt förvaltningsplanens alternativ 2, samt att finansieringen klargörs. 
 
-Förvaltningsplan Växjösjöarna 2022–2032. 
 
Yrkanden 
Anna Tenje (M) med instämmande av Magnus P Wåhlin (MP), Andreas 
Olsson (C) och Maria Garmer (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
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§ 158 Dnr 297092 
 

Övrigt 

Christer Svensson (SD) frågar om inloggning med tvåfaktorsautentiering 
och hur det påverkar tillgång till program. 
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§ 159 Dnr 2022-00194 
 

Val av ombud till årsstämma för Växjö 
Kommunföretag AB (VKAB) 2022-04-29 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Andreas Olsson (C) till Växjö kommuns 

ombud vid årsstämma i Växjö Kommunföretag AB 2021-04-30. 
 

2. Ombudet får i uppdrag att rösta enligt styrelsens förslag i 
samtliga ärenden på stämman.     

 
Jäv 
Anna Tenje (M), Jon Malmqvist (KD), Maria Garmer (V), Thomas 
Magnusson (C), Gunnar Nordmark (L), Malin Lauber (S), Tomas Thornell 
(S), Magnus P Wåhlin (MP) och Tony Lundstedt (S) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Bakgrund 
Växjö Kommunföretag AB har annonserat att bolaget kommer hålla sin 
ordinarie bolagsstämma den 29 april 2022. I egenskap av ägare av 
bolaget ska kommunen utse ett ombud till stämman.   
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Andreas Olsson 
Växjö Kommunföretag AB 
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