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Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

A-salen, kl. 13.30-16.05
Anna Tenje (M), Ordförande
Åsa Karlsson Björkmarker (S)
Per Schöldberg (C)
Oliver Rosengren (M)
Catharina Winberg (M)
Eva Johansson (C)
Magnus Wåhlin (MP)
Nils Fransson (L)
Jon Malmqvist (KD)
Tomas Thornell (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Carin Högstedt (V)
Pontus Nordfjell (SD)

Sofia Stynsberg (M)
Ulf Hedin (M)
Lena Wibroe (M)
Iréne Bladh (M) §§ 36-40
Magnus Wåhlin (MP)
Lennart Adell Kind (L)
Camilla Albinsson (KD)
Maria Carlsson (S) §§ 39-73
Martin Edberg (S)
Julia Berg (S)
Eva-Britt Svensson (V)
Per Sandberg, förvaltningschef, arbete och välfärd
Jan Ottosson, säkerhetschef, § 37
Bo Tenland, verksamhetsutvecklare, § 37
Paul Herbertsson, planeringschef, § 38
Josefin Eriksson, handläggare § 39
Jonna Wehlin, verksamhetsutvecklare, § 39
Gunilla Friman, förvaltningschef, kultur- och
fritidsförvaltningen, § 39
Lena Björkqvist, HR-chef, § 40
Susanne Johansson, verksamhetsutvecklare, § 40
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Thomas Karlsson, näringslivschef, § 41
Madeleine Karlsson, förvaltningschef,
miljökontoret § 41
Fredrik Pettersson, sekreterare
Justering
Justerare

Åsa Karlsson Björkmarker (S)

Plats och tid

Kommunkansliet

Justerade paragrafer

§§ 36-73

Ajournering

14.45-15.05 Fika

Anmärkning

Ingen allmänhetens frågestund genomfördes då
ingen från allmänheten fanns på plats för frågor.

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Fredrik Pettersson

Ordförande

……………………………………
Anna Tenje

Justerare

……………………………………
Åsa Karlsson Björkmarker
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2017-02-07 är justerat.
Anslagsdag
Anslaget tas ner
Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

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

Underskrift
………………………………………………………
Fredrik Pettersson
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§ 36

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Åsa Karlsson Björkmarker (S) till att justera
protokollet.
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§ 37

Dnr 312695

Information om 2016 års lokala trygghetsundersökning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Bo Tenland, verksamhetsutvecklare, och Jan Ottosson, säkerhetschef,
informerar om resultatet av 2016 års lokala trygghetsundersökning som
genomförs i samarbete mellan Polisen och Växjö kommun. Undersökningen
genomförs med en enkät som skickas ut till 300 slumpvis utvalda personer
var i 8 utvalda områden i Växjö kommun. I enkäten ställs frågor kring
upplevda problem, utsatthet för brott, oro att utsättas för brott, känsla av
otrygghet, polisens agerande.
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§ 38

Dnr 312704

Information om strategiska fastighetsförvärv och
prissättningar av verksamhetsmark och bostadsmark
de senaste 10 åren
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Paul Herbertsson, planeringschef, informerar om de strategiska
fastighetsförvärv som kommunen gjort under de senaste 10 åren.
Herbertsson redogör även för hur prissättningen av verksamhetsmark och
bostadsmark har sett ut i olika delar av Växjö de senaste 10 åren.
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§ 39

Dnr 2015-00497

Uppdrag till kommunchefen att inrätta en
kommungemensam funktion för mottagande av
ansökningar om föreningsstöd samt ge förslag till
reglemente för föreningsstöd
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar Växjö kommuns regler för föreningsbidrag.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram krav för
att aktivt främja jämställdhet, integration och mångfald för respektive
bidrag.
Bakgrund
Uppdrag om ”En väg in” för föreningar finns från budget 2014. Genom en
skrivelse om föreningsbidrag och ”en väg in för föreningar” har
kommunstyrelsen gett kommunchefen i uppdrag att ta fram ett
kommungemensamt reglemente för föreningsstöd (§ 234/2015).
Växjö kommuns regler för föreningsbidrag har tagits fram för att tydliggöra
kommunens förväntningar på föreningar i utbyte mot bidrag samt för en
likvärdig bedömning av grundläggande krav. Reglerna innehåller de
minimikrav som Växjö kommun ställer på bidragssökande föreningar för att
de ska kunna bli bidragsberättigade hos Växjö kommun. Reglerna måste
uppfyllas för att föreningen ska vara bidragsberättigad hos Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 45/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska fatta
följande beslut:
1. Kommunstyrelsen antar Växjö kommuns regler för föreningsbidrag.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram krav för
att aktivt främja jämställdhet, integration och mångfald för respektive
bidrag.
Kommunchefen har i en skrivelse den 13 januari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att ett flertal
kommuners reglementen för föreningsstöd har studerats för input.
Synpunkter på reglernas utformning, användning och uppföljning har
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samlats in från sakkunniga representanter från kultur - och
fritidsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen,
förvaltningen för arbete och välfärd, Vöfab samt Vidingehem. Förutom
Växjö kommuns regler för föreningsbidrag finns fortfarande de
bidragsspecifika kraven kvar.
Vidare framgår av skrivelsen att regelverket innehåller övergripande och
grundläggande krav, exempelvis krav på att föreningen är öppen för alla, ger
alla samma möjligheter och rättigheter och i normalfallet drivs i Växjö
kommun.
Krav på aktivt arbete för att främja jämställdhet, integration och mångfald
föreslås att tas fram för respektive bidrag för att säkerhetsställa rimlighet på
krav. Detta görs lämpligen av respektive bidragsgivande nämnd.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunchefen (utvecklingschefen, gruppledare kontaktcenter)
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 40

Dnr 2017-00016

Revidering av arvodesbestämmelser för
förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderade arvodesbestämmelser för
förtroendevalda.
Bakgrund
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott gav under våren 2017
kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av gällande bestämmelser
avseende sjukskrivningar, föräldraledighet och vård av sjukt barn för
förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 8/2017 föreslagit att
kommunfullmäktige ska anta förslag till reviderade arvodesbestämmelser för
förtroendevalda.
Kommunchefen har i en skrivelse den 9 januari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen gått igenom gällande bestämmelser, och även jämfört hur
andra kommuner hanterar dessa frågor. Mot bakgrund av denna genomgång
konstateras att ett antal ändringar i arvodesbestämmelserna behöver göras.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till organisations - och personalutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och personalutskottets
förslag.
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§ 41

Dnr 312896

Information om företagsbesök med inriktning tillsyn
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Thomas Karlsson, näringslivschef, och Madeleine Karlsson, förvaltningschef
miljökontoret, informerar om de företagsbesök med inriktning på tillsyn som
kommunstyrelsens ledamöter ska genomföra under vecka 10.
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§ 42

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Per Sandberg, förvaltningschef arbete och välfärd, informerar om möte med
Migrationsverket om nytt asylboende på Quality hotell, samt hur kommunen
förbereder för skolgång för eventuella barn som placeras där.
Oliver Rosengren informerar om Växjö kommuns samverkan med så kallade
sociala företag. Rosengren informerar även om att Växjö kommuns
mångfaldspris kommer ses över i integrations- och mångfaldsberedningen
för att bättre spegla innehållet i kommunens mångfaldsprogram. Vidare
informerar Rosengren från en träff med Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet om arbetskraftsinvandring.
Ana Tenje (M) informerar om kommande möten innevarande vecka. Tenje
informerar även om den regiongemensamma ansträngningen som pågår för
att regeringen ska förlägga den planerade Digitaliseringsmyndigheten till
Växjö.
Anna Tenje (M) och Per Schöldberg (C) informerar om inkomna synpunkter
och frågor från fackförbunden angående det planerade stadshuset vid
resecentrum.
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§ 43

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Catharina Winberg (M), ordförande i Växjö Kommunföretag AB, informerar
från medlemssamrådet med Kommuninvest i Karlskrona föregående vecka.
Winberg informerar även om att rekryteringen av en ny VD för Vidingehem
AB har påbörjats.
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§ 44

Dnr 2017-00007

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande, planeringschefen, markoch exploateringsingenjören, HR-chefen, upphandlingschefen, enhetschef
måltidsorganisationen, områdeschef måltidsorganisationen och
verksamhetschef måltidsorganisationen har lämnat en redovisning över
beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut om delegering
enligt 6 kap 33 § Kommunallagen. Redovisningen gäller delegeringsbeslut
registrerade perioden 31 december 2016 och 27 januari 2017.
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§ 45

Dnr 2017-00006

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 10 januari, 17 januari
och 24 januari redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den
januari redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö Kommunföretag AB:s protokoll från den 19 januari redovisas för
kommunstyrelsen.
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§ 46

Dnr 2015-00309

Redovisning av uppdrag rörande kommunens
verksamheter på konkurrensutsatta marknader
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen om genomförd utredning
som kompletterar den uppföljning kommunens nämnder genomfört i sina
årsrapporter 2015.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 166/2015 beslutat följande:
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att under 2015 genomföra en
kartläggning av all näringsverksamhet inom kommunens ramar med
avseende på tillämplig konkurrens-lagstiftning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 60/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska notera
informationen om genomförd utredning som kompletterar den uppföljning
kommunens nämnder genomfört i sina årsrapporter 2015.
Kommunchefen har den 25 januari 2017 överlämnat en utredning till
kommunstyrelsen samt lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Åsa Karlsson Björkmarker (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen
Utbildningsnämnden
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§ 47

Dnr 2012-01035

Avskrivning av uppdrag om visionsdokument för
Rottne
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet ”Vision Rottne” Dnr
KS/2012:1035.
Bakgrund
2013-01-08 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att i
samråd med bland annat Rottne Samhällsförening arbeta fram ett visionsdokument för Rottne.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 13/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska avsluta
ärendet om ”Vision Rottne”.
Kommunchefens har i en skrivelse 2016-11-24 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att efter samtal med
Samhällsföreningen i Rottne under 2013 och 2014 har det framkommit att
det inte finns ett intresse från Rottne Samhällsförening att driva frågan.
Växjö kommun driver inte visionsarbete i kommundelscentra utan är endast
behjälplig om de själva håller i processen.
Ifall Rottne Samhällsförening vill ha hjälp med att ta fram en vision för orten
kommer kommunen hjälpa till och stötta processen.
Beslutet skickas till
Kommunchefen (näringslivschefen)
För kännedom
Rottne Samhällsförening
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§ 48

Dnr 2017-00031

Inrättande av ett stads- och träbyggnadsråd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram förslag till
bestämmelser för ett Stads- och träbyggnadsråd som är tänkt att ersätta
nuvarande Stadsutvecklingsråd och Träbyggnadsråd. De frågor som enligt
styrande dokument ska hanteras av stadsutvecklingsrådet eller
träbyggnadsrådet ska istället hanteras av Stads- och träbyggnadsrådet.
Bakgrund
Växjö kommun har idag ett Stadsutvecklingsråd och ett Träbyggnadsråd.
Kommunfullmäktige fastställde den 15 september 2015, § 179/2015,
bestämmelserna för Växjö Kommuns Stadsutvecklingsråd. Underlag i
ärendet var kommunchefens skrivelse och styrdokument - Bestämmelser för
Växjö kommuns stadsutvecklingsråd.
Kommunfullmäktige har i § 170/2013 antagit en träbyggnadsstrategi. I denna
framgår att ett Träbyggandetråd ska inrättas. Växjö Kommunföretag AB
(VKAB) fastställde den 19 maj 2016, § 89/2016, bestämmelserna för
Träbyggnadsrådets nya riktning. Underlag i ärendet var VD:s skrivelse
daterat till den 11 maj 2016.
Kommunstyrelsens ordförande har initierat till kommunchefen att
Stadsutvecklingsrådet och Träbyggnadsrådet bör ersättas av ett gemensamt
Stads- och träbyggnadsråd med samma mål, syfte och ändamål som de båda
enskilda råden har i nuläget. Stads- och träbyggnadsrådets representanter ska
utgöras av tjänstepersoner som utses av kommunchefen. Stads- och
trädbyggnadsrådet ska rapportera till personer utvalda av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 39/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska uppdra
till kommunchefen att ta fram förslag till bestämmelser för ett Stads- och
träbyggnadsråd som är tänkt att ersätta nuvarande Stadsutvecklingsråd och
Träbyggnadsråd. De frågor som enligt styrande dokument ska hanteras av
stadsutvecklingsrådet eller träbyggnadsrådet ska istället hanteras av Stadsoch träbyggnadsrådet.
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Kommunchefen har i en skrivelse den 13 januari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att i nuläget
finns två olika råd som arbetar med inriktning mot stadsutveckling
respektive trä. Med tanke på den expansion som pågår i Växjö kommun bör
dessa båda råd (Träbyggnadsrådet och Stadsutvecklingsrådet) inte arbeta
separat eller möjligen parallellt med sina sakfrågor utan istället arbeta som
ett enda råd. Stadsutvecklingsarbetet och träbyggnadsarbetet bör ske i
kombinerad form för att säkerställa en effektiv process och med
målsättningen att Växjö kommun ska vara en attraktiv stad som verkar i
positiv bemärkelse för miljön. Ett gemensamt råd som verkar för såväl
intensifierat träbyggande som stadsutveckling skulle medföra en tydligare
struktur, bättre sammanhållet arbete, en tydlig riktning och därmed ett
effektivare arbete med stadsutvecklingen och träbyggandet i Växjö kommun.
Ekonomi – Stads- och träbyggnadsrådet har delvis egna ekonomiska medel
för deltagande i centrumutvecklingen, Växjö Citysamverkan och i projekt
inom VKAB. I övrigt deltar förvaltningar och bolag i det gemensamma
arbetet efter beslut av ansvariga för Stads- och träbyggnadsrådet.
Rapportering – Stads- och träbyggnadsrådet ska sammanträda minst fyra
gånger årligen och rapporterar till av kommunstyrelsen utvalda personer.
Yrkanden
Catharina Winberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Växjö Kommunföretag AB

Justerandes sign
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§ 49

Dnr 2017-00047

Uppdrag om detaljplaneläggning av del av fastighet
Öjaby 1:17
Kommunstyrelsens beslut
1 . Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan
i enlighet med område utpekat i Plan-PM för del av fastighet Öjaby 1:17
(Växjö Västra Verksamhetsområde, etapp 1).
2 . Kommunstyrelsen ger kommunchefen följande uppdrag:
Att den framtagna övergripande strukturen för Västra Växjö görs om till ett
planprogram som samråds med myndigheter, berörda kommuner och andra
berörda.
Bakgrund
Växjö kommun har brist på attraktiv verksamhetsmark och för att kunna
fortsätta utveckla vårt näringsliv krävs att vi kan tillskapa mer. Enligt
nuvarande budget ska kommunen ha minst 150 hektar planlagd
verksamhetsmark i beredskap. I dagsläget har kommunen drygt 90 hektar
planlagd verksamhetsmark, varav en stor andel inte kan anses vara
tillräckligt attraktiv.
En övergripande struktur har tagits fram i ett förvaltningsövergripande arbete
för det som kallas Växjö Västra Verksamhetsområde där föreslaget
planområde ingår som en del.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 58/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska fatta
följande beslut:
1 . Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan
i enlighet med område utpekat i Plan-PM för del av fastighet Öjaby 1:17
(Växjö Västra Verksamhetsområde, etapp 1).
2 . Kommunstyrelsen ger kommunchefen följande uppdrag:
Att den framtagna övergripande strukturen för Västra Växjö görs om till ett
planprogram som samråds med myndigheter, berörda kommuner och andra
berörda.

Justerandes sign
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 20 januari 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
kommunledningsförvaltningen bedömer att området kan med
förutsättningarna anses vara lämpligt för etablering av verksamhetsmark.
Växjö Västra Verksamhetsområde ska som helhet utvecklas både för
attraktiva kunskapsmiljöer och för ytkrävande verksamheter med stor
omgivningspåverkan. Detta ställer stora krav på tillgänglighet till och inom
området, utformning och lokalisering av olika typer av företag samt
utformning av allmänna platser och gröna miljöer.
Vidare framgår att utpekat område är en del i ett större verksamhetsområde
och ska byggas ut och utformas som en del i en fungerande helhet. Men
området måste också utformas för att kunna vara funktionellt även om övriga
delar av verksamhetsområdet inte byggs ut.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Byggnadsnämnden
Kommunchefen (planeringschefen)

Justerandes sign
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§ 50

Dnr 2016-00919

Samråd för anläggning av ny gång- och cykelväg längs
väg 892, Borlanda-Rottne, delen Rydet-Rottne, Växjö
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Växjö kommun ställer sig positiv till rubricerad vägplan och har inget att
erinra i ärendet. Det är dock viktigt att anläggandet av gång- och cykelvägen
sker med god anpassning till befintliga träd med tillhörande rotsystem.
Bakgrund
Trafikverket har upprättat en vägplan för anläggandet av en gång- och
cykelväg utmed väg 892 mellan Rydet-Rottne. Planen är nu ute på
granskning och granskningstiden är till 2017-01-28.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 13 januari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag på yttrande.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Eva Johansson (C): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Trafikverket
För kännedom
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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§ 51

Dnr 2016-01093

Anmälan av arbetsutskottets beslut om Statens
geotekniska instituts remiss av Handlingsplan för
hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 49/2017 av tidsskäl yttrat sig över Statens geotekniska
instituts remiss av Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett
föränderligt klimat. Arbetsutskottet har anmält sitt beslut till
kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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§ 52

Dnr 2016-01159

Anmälan av arbetsutskottets beslut om remiss av
departementspromemorian Ett sammanhållet
mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds
2016:45)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 49/2017 av tidsskäl yttrat sig över regeringens remiss
av departementspromemorian Ett sammanhållet mottagande med
tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45). Arbetsutskottet har anmält
sitt beslut till kommunstyrelsen.
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§ 53

Dnr 2016-01136

Finansdepartementets remiss av betänkandet En
svensk flygskatt (SOU 2016:83)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar Finansdepartementets remiss om en svensk
flygskatt enligt yttrande i ordförandes skrivelse daterad 23 januari 2017.
Bakgrund
Med anledning av att Växjö växer och med anledning av att staten genom
Trafikverket har ett antal riksvägar som löper runt och igenom Växjö så
enades Trafikverkets ledning och Växjö kommuns kommunledning under
2014 om att genomföra en studie kring dessa vägars betydelse och framtida
utveckling. Kommunledningen uppdrog åt kommunchefen att teckna ett s.k.
genomförandeavtal med tillhörande samfinansieringslösning avseende
nämnda studie, vilket gjordes 2014-02-03 och föreliggande rapport är
resultatet av genomfört arbete.
Rapporten har varit på remiss bland involverade och berörda parter och
organisationer innan det tillsändes Växjö kommun och inom Växjö kommun
har dokumentet remitterats till Tekniska nämnden, vilka i sitt yttrande
tillstyrker föreliggande åtgärdsvalsstudie med dess slutsatser.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 50/2017 föreslagit att Kommunstyrelsen ska besvara
Finansdepartementets remiss om en svensk flygskatt enligt yttrande i
ordförandes skrivelse daterad 23 januari 2017
Kommunstyrelsens ordförande har i en skrivelse den 23 januari 2017 lämnat
ett förslag till yttrande över remissen.
Yrkanden
Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunstyrelsen besvarar finansdepartementets remiss om en svensk
flygskatt enligt yttrande i ordförandes skrivelse daterad 23 januari 2017 med
följande ändringar:


Punkt nummer fyra under rubriken Växjö kommuns synpunkter i
korta drag tas bort.
 Punkterna 3 och 5 slås samman och får följande nya lydelse:

Justerandes sign
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Växjö kommun saknar viktiga incitament till flygföretag som redan
satsar på energieffektiva plan och ökad användning av biodrivmedel.
Risken är att många flygbolag som är i färd med att besluta om
investeringar i nya mer miljövänliga flygplan skjuter dessa
investeringar på framtiden. Det skulle bli kontraproduktivt och ge en
negativ miljöpåverkan.
Anna Tenje (M) med instämmande av Per Schöldberg (C): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstnings begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej för bifall till Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande.
Omröstningsresultat
Arbetsutskottets förslag antas med 9 röster mot 6 röster för Åsa Karlsson
Björkmarkers yrkande.
LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM
TJÄNSTGÖR
Åsa Karlsson
Björkmarker
(S)
Per Schöldberg
(C)
Eva Johansson
(C)
Oliver
Rosengren (M)
Catharina
Winberg (M)
Cheryl Jones
Magnus Wåhlin (MP)
Fur (MP)
Nils Fransson
(L)

Justerandes sign

JA

NEJ

AVSTÅR

NEJ

JA
JA
JA
JA
JA
JA
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Jon Malmqvist
(KD)
Tomas Thornell
(S)
Malin Lauber
(S)
Gunnar
Storbjörk (S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Carin Högstedt
(V)
Pontus
Nordfjell (SD)
Anna Tenje
(M), ordförande

JA
NEJ
NEJ
Julia Berg (S)

NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA

Omröstningsresultat 9

6

Beslutet skickas till
Finansdepartementet

Justerandes sign
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§ 54

Dnr 2016-01053

Näringsdepartementets remiss av promemorian
Återbostadisering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande på Näringsdepartementets remiss
av promemorian Återbostadisering:
Växjö kommun tillstyrker förslaget.
Bakgrund
Växjö kommun har getts möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets
remiss av promemorian Återbostadisering. Från kommunstyrelsen föreligger
remiss över en promemoria från
Näringsdepartementet om regeländringar vid återbostadisering. Förslaget
mynnar ut i en ny bestämmelse i plan- och byggförordningen som innebär att
utformnings- och egenskapskraven på bostäder som tillkommer genom
ändrad användning av utrymmen i flerbostadshus ska ställas med
utgångspunkt i utformningen och egenskaperna hos befintliga bostäder i
huset.
Nybyggnadsreglerna ska därmed inte tillämpas vid byggnadsnämndens
prövning av dessa ärenden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 51/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska lämna
följande yttrande på Näringsdepartementets remiss av promemorian
Återbostadisering: Växjö kommun tillstyrker förslaget.
Byggnadsnämnden har i § 313/2016 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen avstyrker förslaget.
Nils Fransson (L) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S) och
Catharina Winberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt det arbetsutskottets förslag.
Omröstnings begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej för bifall till Carin Högstedts yrkande.
Omröstningsresultat
Arbetsutskottets förslag antas med 14 röster mot 1 röst för Carin Högstedts
yrkande.
LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM
TJÄNSTGÖR
Åsa Karlsson
Björkmarker
(S)
Per Schöldberg
(C)
Eva Johansson
(C)
Oliver
Rosengren (M)
Catharina
Winberg (M)
Cheryl Jones
Magnus Wåhlin (MP)
Fur (MP)
Nils Fransson
(L)
Jon Malmqvist
(KD)
Tomas Thornell
(S)
Malin Lauber
(S)
Gunnar
Julia Berg (S)
Storbjörk (S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)

Justerandes sign

JA

NEJ

AVSTÅR

JA

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
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Carin Högstedt
(V)
Pontus
Nordfjell (SD)
Anna Tenje
(M), ordförande

NEJ
JA
JA
Omröstningsresultat 14

1

Beslutet skickas till
Näringsdepartementet
För kännedom
Byggnadsnämnden

Justerandes sign
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§ 55

Dnr 2014-00181

Växjö kommun och Trafikverkets åtgärdsvalsstudie om
det övergripande vägnätet i och runt Växjö
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rubricerad åtgärdsvalsstudie och uppdrar åt
kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma vid nästa lämpliga
tillfälle, i överenskommelse med Trafikverket.
Bakgrund
Med anledning av att Växjö växer och med anledning av att staten genom
Trafikverket har ett antal riksvägar som löper runt och igenom Växjö så
enades Trafikverkets ledning och Växjö kommuns kommunledning under
2014 om att genomföra en studie kring dessa vägars betydelse och framtida
utveckling. Kommunledningen uppdrog åt kommunchefen att teckna ett s.k.
genomförandeavtal med tillhörande samfinansieringslösning avseende
nämnda studie, vilket gjordes 2014-02-03 och föreliggande rapport är
resultatet av genomfört arbete.
Rapporten har varit på remiss bland involverade och berörda parter och
organisationer innan det tillsändes Växjö kommun och inom Växjö kommun
har dokumentet remitterats till Tekniska nämnden, vilka i sitt yttrande
tillstyrker föreliggande åtgärdsvalsstudie med dess slutsatser.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 52/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska godkänna
rubricerad åtgärdsvalsstudie och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att
underteckna densamma vid nästa lämpliga tillfälle, i överenskommelse med
Trafikverket
Kommunchefen har i en skrivelse den 9 januari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att de mål
och grundläggande planeringsförutsättningar som parterna enats om
och kommit fram till sammanfattas enligt nedan:
1. Öka andelen lättillgänglig och attraktiv kollektivtrafik.
2. Öka andelen cyklande.
3. Bibehållen effektiv framkomlighet för motorfordon runt Växjö och
på Växjös regionala huvudgator (jämfört med 2015).
4. God tillgänglighet till stadens service och funktioner genom ett

Justerandes sign
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tryggt, säkert och tillförlitligt transportsystem.
Yrkanden
Anna Tenje (M) med instämmande av Per Schöldberg (C): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Trafikverket
Kommunchefen (trafikplaneringschefen)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
34 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-02-07

§ 56

Dnr 2017-00023

Bidrag till samlingslokaler 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela bidrag på totalt 2 807 000 kronor för
2017 till föreningar som driver samlingslokaler enligt bilagt förslag. Den
totala budgeten för 2017 är 2 982 000 kronor, vilket det utbetalade beloppet
inryms inom.
Bakgrund
I kommunstyrelsens budget för 2017 finns 2 982 000 kronor att fördela till
föreningar som driver samlingslokaler i Växjö Kommun. Efter förslag till
utfördelning återstår 175 000 kronor av budgeten, som kan användas senare,
till om någon samlingslokal behöver investeringsbidrag från Boverket och
där Växjö kommun kan ställa upp som medfinansiär.
De föreningar som får bidrag över 100 000 kronor får dessa pengar
utbetalade vid två tillfällen under året.
Möjlighet finns även för föreningarna att söka bidrag hos Boverket eller
kommunalt lån. Det kommunala lånet har en ram om 3 000 000 kronor för
att användas till utlåning till föreningsdrivna samlingslokaler för
investeringar. Dessa ska då avse värmekonvertering,
tillgänglighet/handikappanpassning, miljöaspekter samt renovering och
underhåll av byggnader. Nästan hela ramen på 3 000 000 är utlånad.
Utlåning sker på marknadsmässiga villkor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 26/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska besluta
att fördela bidrag på totalt 2 807 000 kronor för 2017 till föreningar som
driver samlingslokaler enligt bilagt förslag. Den totala budgeten för 2017 är
2 982 000 kronor, vilket det utbetalade beloppet inryms inom.
Kommunchefen har i en skrivelse den 20 januari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till fördelning av bidragen.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (ekonomikontoret)
För kännedom
Berörda föreningar

Justerandes sign
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§ 57

Dnr 2015-00461

Finansiering av projektet Brobyggarna för år 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att använda 1,9 Mkr av kommunstyrelsens egna
kapital för att under 2017 finansiera projektet Brobyggarna.
Bakgrund
Projektet Brobyggarna beviljades så kallade urbana utvecklingsmedel
(statliga medel) i juni 2014. Projektet sökte och fick medel för att bedrivas
2014-2015. Under 2016 har projektet drivits vidare med ytterligare urbana
medel (2,4 Mkr) som beslutades av kommunstyrelsen hösten 2015.
Finansiering saknas för att driva projektet vidare under 2017.
Integration- och mångfaldsberedningen hade under 2016 ett anslag på 3 Mkr
som inte har använts. Överskottet från 2016 går in i kommunstyrelsens egna
kapital i bokslutet 2016.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 26/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
använda 1,9 Mkr av kommunstyrelsens egna kapital för att under 2017
finansiera projektet Brobyggarna.
Integrations- och mångfaldsberedningen föreslår i en skrivelse den 4 januari
2016 att kommunstyrelsen beslutar att använda 1,9 Mkr av
kommunstyrelsens egna kapital för att under 2017 finansiera projektet
Brobyggarna.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Magnus Wåhlin (MP): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (ekonomikontoret, utvecklingschefen)

Justerandes sign
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För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
Mottagningscenter Landningsbana Växjö
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§ 58

Dnr 2016-01133

Ör-Ormesberga bygdegårdsförenings ansökan om
medfinansiering för ombyggnation i Ormesberga
bygdegård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Ormesberga bygdegård bidrag med maximalt 30
% av totalkostnaden, vilket innebär 138 620 kronor om föreningen får bidrag
från Boverket. Pengarna tas från bidrag till samlingslokaler 2017.
Bakgrund
Ormesberga bygdegård ansöker i en skrivelse 2016-12-13 om kommunalt
bidrag för medfinansiering till deras planerade renovering av tak och
hygienutrymmen. Totalkostnad för projektet uppgår till 462 066 kronor och
30 % av totalkostnaden, vilket innebär 231 033 kronor, söks från Växjö
Kommun. Föreningen söker även bidrag från Boverket.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 54/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska bevilja
Ormesberga bygdegård bidrag med maximalt 30 % av totalkostnaden, vilket
innebär 138 620 kronor om föreningen får bidrag från Boverket. Pengarna
tas från bidrag till samlingslokaler 2017
Kommunchefen har i en skrivelse den 27 januari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Eva Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (ekonomikontoret)
För kännedom
Ör-Ormesberga bygdegårdsförening
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§ 59

Dnr 2016-01143

Ansökan från Hovmantorp-Furuby Hembygdsförening
om medfinansiering för renovering av torpet Kyrkeryd i
Furuby
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Hovmantorp-Furuby Hembygdförening
byggnadsförening bidrag till renovering av torpet Kyrkeryd, Furuby med
maximalt 30 % av totalkostnaden om föreningen får bidrag från Boverket.
Pengarna tas från bidrag till samlingslokaler 2017.
Bakgrund
Hovmantorp-Furuby Hembygdsförening ansökte i en skrivelse 2016-12-16
om kommunalt bidrag för medfinansiering till deras projekt att renovera
Torpet Kyrkeryd, Furuby för användning som samlingslokal. Totalkostnad
för projektet uppgår till 668 990 kronor och 30 % av totalkostnaden, vilket
innebär 200 697 kronor, söks från Växjö Kommun. Föreningen söker även
bidrag från Boverket.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 55/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska bevilja
Hovmantorp-Furuby Hembygdförening byggnadsförening bidrag till
renovering av torpet Kyrkeryd, Furuby med maximalt 30 % av
totalkostnaden om föreningen får bidrag från Boverket. Pengarna tas från
bidrag till samlingslokaler 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse den 20 januari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (ekonomikontoret)
För kännedom
Hovmantorp-Furuby Hembygdsförening
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§ 60

Dnr 2016-01041

Ansökan om bidrag till Lammhults
näringsliv/Möbelriket 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om bidrag på 150 000 kr till den ideella
föreningen Lammhults näringsliv för år 2017 som en grundplåt för att främja
utvecklingen av företagsamhet och näringsliv i Lammhult samt positionera
varumärket Möbelriket.
Bakgrund
Den ideella föreningen Lammhults näringsliv har inkommit med en skrivelse
med begäran om bidrag för år 2017 som en grundplåt till fortsatt
positionering av Möbelriket.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 38/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska besluta
om bidrag på 150 000 kr till den ideella föreningen Lammhults näringsliv för
år 2017 som en grundplåt för att främja utvecklingen av företagsamhet och
näringsliv i Lammhult samt positionera varumärket Möbelriket.
Kommunchefen har i en skrivelse den 9 januari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att stödet
till den ideella föreningen Lammhults näringsliv bygger på att följande
förutsättningar uppfylls:
• Lammhults näringslivs aktiviteter genomsyras av att vårda begreppet
Möbelriket och att fortsätta varumärkespositioneringen.
• Webbplatsen för Möbelriket www.mobelriket.se uppdateras och lyfter
attraktioner såväl som aktiviteter och som underlättar för och lockar
besökare. Detsamma gäller andra digitala kanaler.
• Lammhults näringsliv är en aktiv nod inom svenska möbelklustret i
samarbeten som finns och genom att arrangera träffar i Lammhult för
möbelbransch och designområdet.
• Det finns en god samverkan med Lammhults samhällsförening gällande
gemensamma aktiviteter för att utveckla bygden.
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• Att Lammhults Näringsliv tillskjuter motsvarande belopp som Växjö
kommun.
Som ett incitament och grundplåt till en positiv utveckling för varumärket
Möbelriket föreslås därför i skrivelsen att föreningen erhåller ett bidrag om
150 000 kr år 2017 i enlighet med verksamhetsplanen. Detta innebär samma
nivå som år 2016. De ekonomiska medlen tas från befintlig budget enligt
modell från år 2016.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (ekonomikontoret, näringslivschefen)
För kännedom
Ideella föreningen Lammhults näringsliv
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§ 61

Dnr 2017-00050

Ansökan från Styrgruppen för Fairtrade City Växjö om
fortsatt bidrag till arbetet att utveckla den etiska
konsumtionen i Växjö (Fairtrade) 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Styrgruppen för Fairtrade City Växjö 30 000
kronor i verksamhetsbidrag för 2017.
Bakgrund
Styrgruppen för Fairtrade City Växjö ansökt om 30 000 kronor i
verksamhetsbidrag för 2017.
Den sökta summan finns reserverad för ändamålet i kommunstyrelsens
internbudget för 2017.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 56/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska bevilja
Styrgruppen för Fairtrade City Växjö 30 000 kronor i verksamhetsbidrag för
2017.
Yrkanden
Magnus Wåhlin (MP) med instämmande av Tomas Thornell (S): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (ekonomikontoret)
För kännedom
Styrgruppen för Fairtrade City Växjö
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§ 62

Dnr 2017-00064

Investeringsbeslut, utbyggnad av VA-ledning och gator
på Bredvik
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner investeringen avseende byggnation av VAledningar och gator på Bredvik. Investeringens storlek är ca 11 Mkr
exklusive moms och kommer att baseras på inkomna anbud.
Bakgrund
Under 2014 antogs detaljplanen, ”Bergkvara 6:26 m.fl., Räppe i Växjö
kommun”. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av en
stadsdel med blandad bebyggelse. Detaljplanen tillåter en byggnation av ca
400-450 bostäder.
I tidigare etapper har gång och cykeltunnel under väg 23 samt lokalgatorna
närmast Pär Lagerkvistskola byggts ut.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 30 januari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att nya gator och VA
ledningar krävs för en vidare exploatering av bostadsområdet söderut och
kommer att tillskapa 4 stycken nya storkvarter.
Byggnationsstart för entreprenaden planeras i april 2017 och färdigställande
i november 2017.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (planeringschefen)
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§ 63

Dnr 2017-00059

Mätning/attitydundersökning avseende
platsvarumärket
Kommunstyrelsens beslut
1 . Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 300 000 kronor av öronmärkta
stadsutvecklingsmedel för att genomföra attitydundersökning avseende
platsvarumärket.
2 . Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att genomföra
attitydundersökning avseende platsvarumärket.
Bakgrund
Växjös platsvarumärke används idag på flera olika sätt och av flera olika
aktörer vilket ofta resulterar i en otydlig profil. Såväl Växjö kommun som
externa aktörer efterfrågar en gemensam kommunikationsplattform för att
marknadsföra och kommunicera platsen Växjö som besöksstad, studentstad,
etableringsort eller plats att bo på. Det har uttryckts ett behov av en homogen
beskrivning/berättelse kring platsen som är trovärdig, kraftfull och som går
in i hjärtat hos målgrupperna.
I internbudgeten för 2017 finns medel för att ta fram ett så kallat Växjöpaket.
Ett verktyg för att profilera platsen Växjö med syftet att locka till oss
målgrupperna; företag, nya invånare och turister till Växjö. Det handlar om
att attrahera människor som kan bidra ekonomiskt, socialt och kreativt till
Växjös utveckling. Växjöpaketet ska få användas av alla aktörer oavsett
bransch, när de vill kommunicera sin tillhörighet till Växjöregionen och
marknadsföra platsen (för mer information se uppdragsbeskrivning
Växjöpaketet).
Under våren 2016 genomfördes ett antal workshops med ett begränsat urval
av externa målgrupper för att identifiera vilka faktorer som gör platsen
Växjö unik. Arbetet mynnade ut i egenskaper som grund för
kommunikationsplattformen för Växjö.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 65/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska fatta
följande beslut:
1 . Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 300 000 kronor av öronmärkta
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stadsutvecklingsmedel för att genomföra attitydundersökning avseende
platsvarumärket.
2 . Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att genomföra
attitydundersökning avseende platsvarumärket
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 januari 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
rekommendationen är att genomföra en förstudie i form av en
attitydundersökning innan arbetet med kommunikationsplattform påbörjas.
Vidare framgår av skrivelsen att resultatet av mätningen kommer att
användas som underlag för kommunikationsplattformen och säkerställer att
budskapet är trovärdigt och att kommunikationsinsatser kan planeras
effektivt.
Det finns ingen framtagen prisbild i dagsläget utan offerter för uppdragets
olika delar kommer tas in efter beslut om att genomföra förstudien.
Pris kommer att tas in per del 1och 2 enligt ovan för att ha valmöjlighet att
genomföra dem var för sig eller som en helhet. Baserat på liknande
undersökningar uppskattas kostnaden totalt till ca 300 000 kr.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (utvecklingschefen)
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§ 64

Dnr 2017-00081

Uppsägning av lägenheter som Migrationsverket hyr av
Vidingehem AB
Kommunstyrelsens beslut
1 . Kommunstyrelsen uppdrar åt Vidingehem AB att säga upp
Migrationsverket från de lägenheter som verket förhyr.
2 . Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning,
den så kallade bosättningslagen, trädde i kraft den 1 mars 2016. I korthet
innebär den att varje kommun åläggs en del av Sveriges samlade
flyktingmottagande.
Sveriges kommuner är således sedan årsskiftet ålagda att tillhandahålla
boende för nyanlända i etablering, enligt bosättningslagen. Växjö kommun
har beslutat att inrätta etableringsboenden för hanteringen av det av staten
ålagda åtagandet. Principen bygger på en kombination av eget ansvar efter
den tvååriga etableringen, goda förutsättningar för att snabbt påbörja sin
etablering och legitimitet för såväl bostadskö som flyktingmottagande.
För år 2017 har kommunen fått anvisningar att ordna bosättning för 249
personer. Ansvaret för bosättning löper parallellt med etableringsprocessen
enligt etableringslagen (2010:197), som utförs av Arbetsförmedlingen och
omfattar två år, och gäller således personer som fått uppehållstillstånd.
Boende är av betydelse för etableringsprocessen.
Boendesituationen i Växjö kommun är hårt ansträngd. Till allmännyttans
omkring 8 000 lägenheter (studentlägenheter undantagna) står ca 35 000
personer i kö via den kommunala bostadsförmedlingen. Kötiden för en helt
vanlig lägenhet uppgår inte sällan till 8-10 år. Det system som finns med
social förtur bör inte användas för etableringsboenden, då denna förtur
behövs till andra utsatta grupper. Etableringsboenden bör hanteras i enskild
ordning. Nyanlända förväntas efter etableringen ta eget ansvar för sin bostad
i ordinarie bostadskö.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 73/2017 föreslagit att Kommunstyrelsen ska uppdra åt
Vidingehem AB att säga upp Migrationsverket från de lägenheter som verket
förhyr.
Kommunchefen har i en skrivelse den 31 januari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Migrationsverket
idag förhyr 53 lägenheter av Vidingehem AB som verket använder under
asylprocessen. Av vad som är känt så avvecklar idag Migrationsverket ett
flertal boenden och med hänsyn till ett minskat antal asylsökanden måste
verkets behov av lägenheter ha minskat. För kommunens del har däremot
behovet radikalt ökat vilket föranleder att kommunen behöver ta i anspråk
Migrationsverkets lägenheter. Det riskerar att bli en märklig ordning i
integrationsprocessen att under asyltiden bo i en lägenhet, för att under
etableringen bo i ett boende av anläggningskaraktär. En omvänd ordning är
snarare att föredra när tillgången till lägenheter tryter.
Enligt nytt avgörande från Hyresnämnden i Göteborg ska detta också kunna
vara möjligt, se bilagd rätts-PM med bilagor.
Då kommunen har ett större behov av lägenheterna än Migrationsverket samt
då det inte kan vara rimligt att varje ledig lägenhet som förmedlas genom en
kommunal bostadsförmedling, där personer erlägger köavgift, ska gå till
etableringsboenden bör kommunstyrelsen ge Vidingehem AB i uppdrag att
säga upp Migrationsverket från samtliga lägenheter verket förhyr.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Vidingehem AB
För kännedom
Migrationsverket
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§ 65

Dnr 2015-00761

Växjö stadshus/Växjö station- Avsiktsförklaring 2 med
Jernhusen AB och fortsatt projektering
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avsiktsförklaring 2
mellan Jernhusen AB, Växjö kommun och Vöfab.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen att gemensamt underteckna avsiktsförklaring 2 med
Jernhusen AB och Vöfab.
3. Kommunstyrelsen godkänner fortsatt projektering av nytt stadshus efter
vinnande förslag i arkitekttävling beslutats.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga
reservation:
Vänsterpartiet i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet att fortsätta
projektering av nytt kommunhus på stationsområdet tillsammans med
Jernhusen AB.
Vi gör det av följande skäl:
Det är mycket resurser investerade i ombyggnader och förnyelse, t ex ny
entré, i nuvarande kommunhus. Vi tror att byggnaderna kan nyttjas som
kontor i ytterligare 10-15 år. Därefter anser vi att kvarteret kan säljas och att
ny ägare ska bygga bostäder huvudsakligen på platsen.
Vi tror att det är bra att planera för ett nytt kommunhus så småningom, men
förutsättningslöst se över placering och möjligheterna att fördela vissa
funktioner till exempelvis Dalbo. Det är viktigt att de anställda är med i
planeringen från början.
Ett nytt stationshus är nödvändigt och ovanpå det kan bostäder placeras på
stationsområdet. Vi är tveksamma till att station, kommunhus och offentlig
mötesplats – det s k ”vardagsrummet”, är en bra kombination utifrån bl a
säkerhetsaspekter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
49 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-02-07

Bakgrund
I januari 2016 inkom Jernhusen AB med ett förslag till samordning av ny
station och nytt stadshus på norra sidan av stationsområdet på mark ägd dels
av Jernhusen AB (befintligt resecentrum) och dels av Växjö kommun. Den
politiska styrgruppen har efter redovisning av Jernhusens förslag beslutat att
pröva detta alternativ fullt ut. För att genomföra projektet i enlighet med
förslaget om samordning av ny station och nytt stadshus så krävs det en
avsiktsförklaring mellan parterna. Avsiktsförklaringarna har arbetats fram av
parterna gemensamt men förutsätter ett godkännande av kommunstyrelsen i
Växjö kommun och i Jernhusens styrelse.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 57/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska fatta
följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avsiktsförklaring 2
mellan Jernhusen AB, Växjö kommun och Vöfab.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen att gemensamt underteckna avsiktsförklaring 2 med
Jernhusen AB och Vöfab.
3. Kommunstyrelsen godkänner fortsatt projektering av nytt stadshus efter
vinnande förslag i arkitekttävling beslutats.

Kommunchefen har i en skrivelse den 5 januari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen presenterar kommunchefen bland
annat målbild, lokalisering och ekonomi för projektet.
Yrkanden
Per Schöldberg (C) med instämmande av Catharina Winberg (M) och Anna
Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen avstyrker avsiktsförklaringen.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
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Ja för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej för bifall till Carin Högstedts yrkande.
Omröstningsresultat
Arbetsutskottets förslag antas med 13 röster mot 2 röster för Carin Högstedts
yrkande.
LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM
TJÄNSTGÖR
Åsa Karlsson
Björkmarker
(S)
Per Schöldberg
(C)
Eva Johansson
(C)
Oliver
Rosengren (M)
Catharina
Winberg (M)
Cheryl Jones
Magnus Wåhlin (MP)
Fur (MP)
Nils Fransson
(L)
Jon Malmqvist
(KD)
Tomas Thornell
(S)
Malin Lauber
(S)
Gunnar
Julia Berg (S)
Storbjörk (S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Carin Högstedt
(V)
Pontus
Nordfjell (SD)
Anna Tenje
(M), ordförande
Omröstningsresultat
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JA

NEJ

AVSTÅR

JA

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
JA
13

2
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Vöfab
VKAB, projektledare Ove Dahl
För kännedom
Kommunchefen (lokalförsörjningsgruppen)
Byggnadsnämnden
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§ 66

Dnr 2017-00048

Skrivelse om framtida ägande av vindkraftsverk i
Ockelbo kommun - Jon Malmqvist (KD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger Växjö kommunföretag AB (VKAB) i uppdrag att se
över det framtida ägandet av vindkraftverket i Ockelbo kommun.
Bakgrund
Jon Malmqvist (KD) har i en skrivelse daterad 18 januari 2017 beskrivit hur
dåvarande Hyresbostäder under 2012 beslutade att köpa ett vindkraftverk i
Ockelbo kommun. En av anledningarna var, enligt skrivelsen, att man skulle
kunna dra nytta av vissa skattetekniska förmåner. Kort efter att
vindkraftverket införskaffats ändrades reglerna och de skattemässiga
fördelarna försvann till stor del. Enligt skrivelsen kan man ifrågasätta det
förvaltningseffektiva i att nuvarande Växjöbostäder äger något som inte
tillhör deras kärnkompetens.
Med anledning av detta föreslår Malmqvist att kommunstyrelsen ger Växjö
kommunföretag AB (VKAB) i uppdrag att se över det framtida ägandet av
vindkraftverket i Ockelbo kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 59/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ger Växjö
kommunföretag AB (VKAB) i uppdrag att se över det framtida ägandet av
vindkraftverket i Ockelbo kommun.
Yrkanden
Jon Malmqvist (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Växjö Kommunföretag AB
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§ 67

Dnr 2017-00017

Skrivelse gällande brandposter - Sofia Stynsberg (M)
och Sigvard Jakopson
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen hemställer åt tekniska nämnden och Värends
räddningstjänst att inventera och göra en översyn av befintliga
brandposter, samt att säkerställa framtida brandposter.
2. Kommunstyrelsen hemställer åt tekniska nämnden och Värends
räddningstjänst att Göra en kartläggning över prioriterade
brandposter.
3. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att i
samverkan/arbetsgrupp med Värends Räddningstjänst klarlägga
ansvarsfördelning för nya och befintliga brandposter på vattenledningsnätet
samt en skötselplan för dessa.
Bakgrund
Sofia Stynsberg (M) och Sigvard Jakopson (M) har i en skrivelse inkommen
den 9 januari 2017 förslagit att kommunstyrelsen hemställer åt tekniska
nämnden och Värends räddningstjänst att:
 Inventera och göra en översyn av befintliga och säkerställa framtida
brandposter.
 Göra en kartläggning över prioriterade brandposter.
 Uppdra åt tekniska förvaltningen att i samverkan/arbetsgrupp med
Värends Räddningstjänst klarlägga ansvarsfördelning för nya och
befintliga brandposter på vattenledningsnätet samt en skötselplan för
dessa.
I skrivelsen påpekas att det, till exempel vid en brand, är viktig att rätt och
fungerande utrustning finns tillgänglig och att övrig service är optimal så att
brandpersonal så effektivt som möjligt kan utföra ett tillfredställande och
säkert jobb. Ansvarsområdet kan ibland röra sig mellan nämnder och
förvaltningar, bolag, föreningar. Det är då viktigt att säkerställa och göra
tydligt vilken uppgift och vem som gör vad som t.ex. när det gäller
brandposter.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 27/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska fatta
följande beslut:
1. Kommunstyrelsen hemställer åt tekniska nämnden och Värends
räddningstjänst att inventera och göra en översyn av befintliga
brandposter, samt att säkerställa framtida brandposter.
2. Kommunstyrelsen hemställer åt tekniska nämnden och Värends
räddningstjänst att Göra en kartläggning över prioriterade
brandposter.
3. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att i
samverkan/arbetsgrupp med Värends Räddningstjänst klarlägga
ansvarsfördelning för nya och befintliga brandposter på vattenledningsnätet
samt en skötselplan för dessa
Ordförande har i en skrivelse, den 9 januari 2016, lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Catharina Winberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
Värends räddningstjänst
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§ 68

Dnr 2016-00942

Medborgarförslag om en giftfri förskola
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun i
januari 2017 antog en kemikalieplan som tillsammans med målen i
miljöprogrammet för Växjö kommun berör alla de punkter som
förslagsställaren lyfter kring kemikalier. Genom det arbete som initieras via
kemikalieplanen och miljöprogrammet kommer de förslag som
medborgarförslaget lyfter täckas in.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom den 20 september 2016 finns sju förslag
för hur kommunen kan arbeta med att minska de farliga kemikalierna i
kommunens verksamheter.
Kommunfullmäktige har den 18 oktober 2016 överlämnat beslutanderätten i
ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 61/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska besvara
medborgarförslaget med att Växjö kommun i januari 2017 antog en
kemikalieplan som tillsammans med målen i miljöprogrammet för Växjö
kommun berör alla de punkter som förslagsställaren lyfter kring kemikalier.
Genom det arbete som initieras via kemikalieplanen och miljöprogrammet
kommer de förslag som medborgarförslaget lyfter täckas in.
Utbildningsnämnden har i § 196/2016 yttrat sig över medborgarförslaget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 januari 2017 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen i januari 2017 antagit
en kemikalieplan som tillsammans med målen i miljöprogrammet för Växjö
kommun berör alla de punkter förslagsställaren lyfter kring kemikalier.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Utbildningsnämnden
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§ 69

Dnr 2016-00914

Motion om att bygga trygghetsbostäder - Åsa Karlsson
Björkmarker (S) och Tomas Thornell (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att förslaget finns med i budget
2017 och konstaterar att ett arbete i enlighet med motionen pågår. Växjö
Kommunföretag AB arbetar med att ta fram en omvärldsanalys och en
behovsanalys på hur andra kommuner har arbetat med trygghetsboenden.
Detta ska ligga som en grund för fortsatt planering och byggnation av
trygghetsboenden.
Bakgrund
Åsa Karlsson Björkmarker (S) har i en motion föreslagit att Växjö kommun
planerar och bygger trygghetsboenden, det vill säga små och medelstora
lägenheter för äldre personer, där det finns tillgång till gemensamma lokaler
med aktiviteter, personal på angivna tider samt matsal eller restaurang. I
motionen anger förslagsställarna att trygghetsbostäder genom att tillgodose
behov av trygghet och social gemenskap bl.a. bidrar till att klara
ambitionerna om att äldre ska kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som
möjligt, öka livskvaliteten och deltagandet i samhället för äldre, samt att det
även en effektiv förebyggande insats mot behovet av tyngre vårdinsatser i
framtiden.
Motionen har remitterats till omsorgsnämnden och Växjö Kommunföretag
AB.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 28/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara motionen med att förslaget finns med i budget 2017 och konstaterar
att ett arbete i enlighet med motionen pågår. Växjö Kommunföretag AB
arbetar med att ta fram en omvärldsanalys och en behovsanalys på hur andra
kommuner har arbetat med trygghetsboenden. Detta ska ligga som en grund
för fortsatt planering och byggnation av trygghetsboenden.
Ordförande har i en skrivelse, den 12 januari 2016, lämnat förslag till beslut.
Omsorgsnämnden har i § 111 beslutat att besvara kommunstyrelsen med att
vi utifrån den verksamhet vi bedriver med särskilt boende och hemtjänst ser
positivt på byggandet av såväl trygghetsbostäder som seniorbostäder.
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Omsorgsnämnden förordar att kommunstyrelsen besvarar motionen då det
motionärerna vill åstadkomma redan finns med i kommunens planering, inte
minst när det gäller projektet ”Framtidens boende för äldre” på Hovslund.
Växjö Kommunföretag AB har i § 182/2016 lämnat följande yttrande:
VKAB föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med att förslaget
redan finns med budget för 2017. Styrelsen ger vd i uppdrag att göra en
omvärldsanalys och behovsanalys på hur andra kommuner arbetat med
trygghetsboenden och att man därefter tar ställning till hur planering och
byggnation av trygghetsboenden inom Växjö kommun ska ske.
Yrkanden
Tomas Thornell (S) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S) och
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Catharina Winberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till arbetsutskottet förslag.
Nej för bifall till Tomas Thornells yrkande.
Omröstningsresultat
Arbetsutskottets förslag antas med 9 röster mot 6 röster för Tomas Thornells
yrkande.
LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM
TJÄNSTGÖR
Åsa Karlsson
Björkmarker
(S)
Per Schöldberg
(C)
Eva Johansson
(C)
Oliver
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JA

NEJ

AVSTÅR

NEJ

JA
JA
JA

Utdragsbestyrkande
58 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-02-07

Rosengren (M)
Catharina
Winberg (M)
Cheryl Jones
Fur (MP)
Nils Fransson
(L)
Jon Malmqvist
(KD)
Tomas Thornell
(S)
Malin Lauber
(S)
Gunnar
Storbjörk (S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Carin Högstedt
(V)
Pontus
Nordfjell (SD)
Anna Tenje
(M), ordförande

JA
Magnus Wåhlin (MP) JA
JA
JA
NEJ
NEJ
Julia Berg (S)

NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA

Omröstningsresultat 9
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§ 70

Dnr 2016-00891

Medborgarförslag om att öppna upp för solen runt
Växjösjön
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget i enlighet med tekniska
nämndens yttrande, där det framgår att tekniska förvaltningen kommer
genomföra gallring i vissa delar runt Växjösjön under vintern 2017, medan
andra delar kommer förbli tätare. Detta med förhoppning att de som går
kring sjön ska uppskatta variationen och mångfalden.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom den 10 september 2016 där förslagsställaren
föreslår att man ska öppna upp för mer sol kring Växjösjön, så att folk som
rör sig kring sjön slipper gå i skuggan. Detta skulle, enligt förslagsställaren,
även gynna faunan kring sjön.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 14/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara medborgarförslaget i enlighet med tekniska nämndens yttrande, där
det framgår att tekniska förvaltningen kommer genomföra gallring i vissa
delar runt Växjösjön under vintern 2017, medan andra delar kommer förbli
tätare. Detta med förhoppning att de som går kring sjön ska uppskatta
variationen och mångfalden.
Tekniska nämnden har i § 181/2016 lämnat följande yttrande:
Tekniska nämnden genomför gallring i vissa delar runt Växjösjön under
vintern 2017, medan andra delar får förbli tätare. Vår förhoppning är att de
som går kring sjön ska uppskatta variationen och mångfalden.
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§ 71

Dnr 2016-01097

Ianspråktagande av renhållningens eget kapital för
införande av fastighetsnära insamling samt byggnation
av ny återvinningscentral på Norremark
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att öronmärka totalt 25 mkr av Renhållningens
eget kapital för införandet av fastighetsnära insamling samt för byggnation
av ny återvinningscentral på Norremark. Av dessa 25 mkr ska 15 mkr
fördelas till för införandet av fastighetsnära insamling och 10 mkr till
byggnation av ny återvinningscentral på Norremark.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 167/2016 föreslagit att kommunfullmäktige ska
öronmärka 15 mkr av renhållningens eget kapital för införandet av
fastighetsnära insamling samt 10 mkr för byggnation av ny
återvinningscentral på Norremark.
Enligt nämnden finns ett behov av att bygga ut Norremarks
Återvinningscentral för att anpassa den efter dagens och framtidens ökande
befolkningsmängd samt moderna krav på återvinning. Det finns även ett
behov av att i Växjö införa fastighetsnära insamling av förpackningar för att
öka återvinningen, underlätta sorteringen för kunden samt minska mängden
avfall som transporteras till förbränning. Projekten delfinansieras med del av
renhållningens egna kapital. Det egna kapitalet uppgick vid bokslut 2015 till
29 mkr.
Syftet med denna avsättning är att få ned driftkostnaden och därmed
påverkan på renhållningstaxan av de båda projekten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 40/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta
att öronmärka totalt 25 mkr av Renhållningens
eget kapital för införandet av fastighetsnära insamling samt för byggnation
av ny återvinningscentral på Norremark. Av dessa 25 mkr ska 15 mkr
fördelas till för införandet av fastighetsnära insamling och 10 mkr till
byggnation av ny återvinningscentral på Norremark.
Tekniska nämnden har i § 167/2016 beslutat följande:
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Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att öronmärka 15 mkr av
renhållningens eget kapital för införandet av fastighetsnära insamling samt
10 mkr för byggnation av ny återvinningscentral på Norremark.
Yrkanden
Magnus Wåhlin (MP) med instämmande Catharina Winberg (M) och Per
Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 72

Dnr 2015-00353

Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och
aktieägaravtal för AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg
Kommunstyrelsens förslag
1 . Kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning, nytt ägardirektiv och
nytt aktieägaravtal för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
2 . Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att
underteckna det nya aktieägaravtalet.
Bakgrund
Växjö kommun är tillsammans med Region Kronoberg och Region Blekinge
ägare till bolaget AB Regionteatern Blekinge Kronoberg. Regionteatern
Blekinge Kronoberg inkom i april 2015 med en hemställan om ett förändrat
grunduppdrag med anledning av det utvecklingsarbete kring professionell
dans som bolaget drivit sedan 2012 på gemensamt uppdrag av de tre ägarna.
Vid gemensamt ägarsamråd mellan ägarna beslutades i oktober 2015 att
uppdra åt förvaltningarna att gemensamt utarbeta förslag till ett förändrat
grunduppdrag till Regionteatern Blekinge Kronoberg och i samband med det
se över bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.
Förslaget utgår från Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg.
Förtroendevalda med kulturansvar har stämt av underlaget vid särskilda
ägaröverläggningar i april och maj 2016. Förslaget har även diskuterats vid
formellt ägarsamråd mellan ägarna i september 2016. Ägarsamrådet
beslutade att rekommendera respektive fullmäktige att godkänna de nya
styrdokumenten för bolaget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 41/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska fatta
följande beslut:
1 . Kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning, nytt ägardirektiv och
nytt aktieägaravtal för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
2 . Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att
underteckna det nya aktieägaravtalet.
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Kultur- och fritidsnämnden har i § 136/2016 behandlat ärendet och föreslår
att kommunfullmäktige ska godkänna ny bolagsordning, nytt ägardirektiv
och nytt aktieägaravtal för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Finansiering av bolaget från ägarna regleras i aktieägaravtalet och för Växjö
kommun innebär det 4 828 166 kronor per år. Parterna fastställer efter
gemensamt samråd uppräkningsprocent för nästkommande år senast den 30
september. Finansieringen sker inom ramen för kultur- och fritidsnämndens
budget.
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§ 73

Dnr 297092

Övrigt
Inga övriga frågor behandlades på sammanträdet.
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