SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-12-19

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 - 17.40
Bo Frank (M), Ordförande
Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande
Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande
Tobias Adersjö (MP)
Patricia Aguilera (S)
Iréne Bladh (M)
Maria Carlsson (S)
Anton Dackenberg (S)
Martin Edberg (S)
Andreas Ekman (M)
Ann-Christin Eriksson (V)
Nils Fransson (L)
Anna Gustbée (M) §§ 274-276, 289-293
Cenneth Quick (M) §§ 257-273, 277-288
Rose-Marie Holmqvist (S)
Andreas Håkansson (C) §§ 257-271, 277-288
Birgitta Nilsson (C) §§ 272-276, 289-293
Carin Högstedt (V)
Sigvard Jakopsson (M)
Ulf Hedin (M)
Eva Johansson (C)
Cheryl Jones Fur (MP)
Malin Lauber (S)
Anders Lindoff (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)
Tony Lundstedt (S)
Ola Löfquist (S) §§ 257-271, 277-288
Julia Berg (S) §§ 272-276, 289-293
Pontus Nordfjell (SD)
Kjell Olsson (S)
Pia Philipsson (M)
Nils Posse (M)
Oliver Rosengren (M)
Per Schöldberg (C)
Alf Skogmalm (S)
Annika Stacke (L)
Gunnar Storbjörk (S)
Gullvi Strååt (S)
Sofia Stynsberg (M)
Jon Malmqvist (KD)
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Eva-Britt Svensson (V)
Anna Tenje (M)
Pernilla Tornéus (M)
Pierre Wiberg (M)
Catharina Winberg (M)
Emelie Öberg (S) §§ 257-271, 277-288
Tomas Thornell (S) §§ 272-276, 289-293
Örjan Mossberg (V)
Hugo Hermansson (S)
Björn Svensson (M)
Yusuf Isik (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Margareta Jonsson (C)
Gudrun Holmberg (C)
Andreas Lindström (M)
Erik Jansson (MP)
Sven Johansson (C)
Benny Johansson (M)
Eva Christensen (M)
Anna Zelvin (KD)
Kerstin Kindstrand (MP)
Jonas Ek (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Fredrik Svensson (EJ)
Ellen Franzén (SD)
Övriga närvarande
Ersättare

Magnus Wåhlin (MP)
Robert Nordmark (M)
Håkan Frizén (V)
Ylva Jönsson (V)
Lovisa Alm (S)
Lisa Larsson (S)
Johan Jakobsson (S)
Henrik Vahldiek (S)
Torgny Klasson (L)
Lennart Adell Kind (L)
Agneta Nordlund G-son (M)
Tor Lejdfors (M)
Agneta Skoglund (M)
Ove Löfqvist (M)
Thomas Nordahl (M)
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Tjänstepersoner

Martin Fransson, sekreterare

Övriga

Therese Willstedt, vd för Regionteatern Blekinge
Kronoberg § 261

Justering
Justerare

Marie-Louise Gustavsson (S)
Ulf Hedin (M)

Plats och tid

Kommunkansliet, 21 december kl. 13.00

Justerade paragrafer

§§ 257-293

Ajournering

15.40 - 16.00
17.00 – 17.10 Allmänhetens frågestund

Allmänhetens
frågestund

Pär Carlsson frågar kommunstyrelsens ordförande
Anna Tenje (M) vilka ägare av skogsmark har rätt
att sälja den till kommunen för 500 000 kr per
hektar samt om kommunen använder anbud när
den köper skogsmark.
Svar lämnas av Anna Tenje.
Pär Carlsson frågar kommunstyrelsens ordförande
Anna Tenje (M) om hennes syn på kommunens
befolkningsstatisktik och beolkningsutvecklingen.
Svar lämnas av Anna Tenje.

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§§ 257-271, 277-288, 272-276, 289-293
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Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

……………………………………
Marie-Louise Gustavsson

Justerare

……………………………………
Ulf Hedin

4 (60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-12-19

_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2017-12-19 är justerat.
Anslagsdag

2017-12-22

Anslaget tas ner

2018-01-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

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

Underskrift
………………………………………………………
Martin Fransson
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§ 264 Dnr 2017-00010
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Interpellationssvar till Carin Högstedt (V) från Anna Tenje (M),
kommunstyrelsens ordförande, om relationen personal inom styrning,
ledning och kontroll kontra operativt arbete i Växjö kommun ............................. 17
§ 266 Dnr 2017-00602
Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S) från Per
Schöldberg (C) ordförande i kommunstyrelsens organisations- och
personalutskott om måltidsorganisationen........................................................... 18
§ 267 Dnr 2017-00672
Interpellationssvar till Carin Högstedt (V) från Anna Tenje (M),
kommunstyrelsens ordförande, om läget för bostäder i
kommundelscentra och mindre orter utanför Växjö stad ...................................... 19
§ 268 Dnr 2017-00688
Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S) från Sofia
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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(M), utbildningsnämndens ordförande, om porrfilter på skolornas
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 257

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Marie-Louise Gustafsson (S) och Ulf Hedin
(M) ska justera dagens protokoll.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera dagens
protokoll.
Justering äger rum torsdagen den 21 december kl. 13.00 i kommunhuset.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 258

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande ändringar:
• Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S) från ordförande
i organisations- och personalutskottet, Per Schöldberg (C) om
måltidsorganisationen samt interpellationssvar till Åsa Karlsson
Björkmarker (S) från Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens
ordförande, om trafiksituationen för gång, cykel och kollektivtrafik i
Växjö stad utgår då interpellanten inte är närvarande.
• Interpellationssvar till Carin Högstedt (V) från Anna Tenje (M),
kommunstyrelsens ordförande, om relationen personal inom styrning,
ledning och kontroll kontra operativt arbete i Växjö kommun utgår
och behandlas vid nästa sammanträde
• Årsplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2018 läggs till
dagordningen
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
dagordningen med följande ändringar:
• Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S) från ordförande
i organisations- och personalutskottet, Per Schöldberg (C) om
måltidsorganisationen samt interpellationssvar till Åsa Karlsson
Björkmarker (S) från Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens
ordförande, om trafiksituationen för gång, cykel och kollektivtrafik i
Växjö stad utgår då interpellanten inte är närvarande.
• Interpellationssvar till Carin Högstedt (V) från Anna Tenje (M),
kommunstyrelsens ordförande, om relationen personal inom styrning,
ledning och kontroll kontra operativt arbete i Växjö kommun utgår
och behandlas vid nästa sammanträde
• Årsplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2018 läggs till
dagordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 259

Dnr 304558

Avtäckning av porträtt av kommunfullmäktiges tidigare
ordförande Benny Johansson
Kommunfullmäktiges före detta ordförande Benny Johansson får vid dagens
möte avtäcka ett porträtt av honom.
Kommunfullmäktiges ordförande har sedan 1960 avporträtterats efter att de
lämnat sina ordförandeuppdrag.
Ordförande Bo Frank överlämnar också ett mindre porträtt till Benny
Johansson.
Benny Johansson tackar kommunfullmäktige för gåvan och för det goda
samarbetet under den tid han satt som ordförande.
Benny Johansson tackar också konstnären Markus Åkesson som i sin tur
tackar för förtroendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
11 (60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-12-19

§ 260

Dnr 311885

Utdelning av Växjö kommuns hedersbelöning av
särskilda skäl och Växjö kommuns landskapsvårdspris
Ordförande Bo Frank och förste vice ordförande Marie-Louise Gustavsson
delar ut Växjö kommuns landskapsvårdspris 2017. Priset delas mellan
Föreningen Lokal Köttproduktion Kronoberg (Bonnakött) och Jäts byalag
och Kalvsviks sockenråd.
Bonnakötts arbete gynnar hävden av de småländska naturbetesmarkerna
genom att öka marknaden för lokalproducerat och även ekologiskt kött.
I såväl Jät som Kalvsvik har det anlagts naturstigar som möjliggör vandring
genom landskapets olika naturtyper med odlingsmarker, sjöar och skog.
Bonnakött genom Lars-Erik Johnsson och Karl-Eric Johansson, Jäts byalag,
genom Harald Petersson, Kerstin Petersson och Stig Andersson samt
Kalvsviks sockenråd genom Eva Larsson Ringqvist och Nils-Erik Johansson
tar emot diplom och blommor och tackar Växjö kommun för utmärkelsen
Ordförande Bo Frank och andre vice ordförande Lena Wibroe delar ut Växjö
kommuns hedersbelöning av särskilda skäl till Niklas Nordén, tränare i
Växjö Vipers som i våras med sitt lag nådde SM-finalen i innebandy.
Niklas Nordén tackar för utmärkelsen.
Under utdelningsceremonin underhåller Elias Nilsson på flygel och Jennie
Ellström med sång. De båda är elever från St Sigfrids Folkhögskola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 261

Dnr 318133

Information från Therese Willstedt, vd för
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Therese Willstedt informerar kommunfullmäktige om sin bakgrund och sin
nya roll som vd för Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Hon redogör för sin syn på scenkonsten och regionteatern och dess roll i
samhället.
Willstedt redogör för den pågående förändringsprocessen inom regionteatern
utifrån visionen och mission med målet att skapa scenkonst som är
nödvändig, tillgänglig trovärdig och angelägen. Regionteatern ska bli en
ledande scen för interdisciplinär scenkonst och deltagarkultur

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 262

Dnr 319047

Information om förslag till ny e-tjänst för
förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Martin Fransson, kommunkansliet, informerar om en ny e-tjänst för
förtroendevalda. E-tjänsten möjliggör för förtroendevalda att lämna motioner
och interpellationer digitalt med e-legitimation. Förtroendevalda kan också
avsäga sig uppdrag med hjälp av e-tjänsten.
E-tjänsten kommer lanseras efter årsskiftet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 263

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Carin Högstedt (V) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus
(M) om Växjö kommuns rutiner på området hedersrelaterat våld.
Pernilla Tornéus svarar.
Cecilia Lundin Danielsson (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia
Stynsberg om räddningsstegar vid Växjösjön och avståndet mellan dessa
räddningsstegar.
Sofia Stynsberg svarar.
Eva-Britt Svensson (V) frågar Sofia Stynsberg om den beslutade
prioriteringen av gång- och cykelvägar vid snöskottning fortfarande gäller.
Sofia Stynsberg svarar.
Ann-Kristin Lindqvist (S) frågar Sofia Stynsberg om ansvaret för
snöskottning vid busshållplatser.
Sofia Stynsberg svarar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
15 (60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-12-19

§ 264

Dnr 2017-00010

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden medge att interpellationer
som har inkommit får ställas.
Följande interpellationer har inkommit sedan det senaste sammanträdet:
2017-11-24 Interpellation från Eva-Britt Svensson (V) till
utbildningsnämndens ordförande rörande porrfilter på
skolornas datorer
2017-11-24 Interpellation från Åsa Karlsson Björkmarker (S) till tekniska
nämndens ordförande om trafiksituationen för gång, cykel och
kollektivtrafik i Växjö stad
2017-11-20 Interpellation från Carin Högstedt (V) till kommunstyrelsens
ordförande om läget för bostäder i kommundelscentra och
mindre orter utanför Växjö stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 265

Dnr 2017-00567

Interpellationssvar till Carin Högstedt (V) från Anna
Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, om
relationen personal inom styrning, ledning och kontroll
kontra operativt arbete i Växjö kommun
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
17 (60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-12-19

§ 266

Dnr 2017-00602

Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S)
från Per Schöldberg (C) ordförande i
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott
om måltidsorganisationen
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 267

Dnr 2017-00672

Interpellationssvar till Carin Högstedt (V) från Anna
Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, om läget för
bostäder i kommundelscentra och mindre orter utanför
Växjö stad
Kommunfullmäktige har i § 264/2017 medgett en interpellation från Carin
Högstedt (V) till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) om läget för
bostäder i kommundelscentra och mindre orter utanför Växjö stad.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 268

Dnr 2017-00688

Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S)
från Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens
ordförande, om trafiksituationen för gång, cykel och
kollektivtrafik i Växjö stad
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 269

Dnr 2017-00689

Interpellationssvar till Eva-Britt Svensson (V) från
Pernilla Tornéus (M), utbildningsnämndens ordförande,
om porrfilter på skolornas datorer
Kommunfullmäktige har i § 264/2017 medgett en interpellation från EvaBritt Svensson (V) till utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus
(M) om porrfilter på skolornas datorer.
Interpellationen besvaras av Pernilla Tornéus.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 270

Dnr 2017-00659

Motion om att införa feministiskt självförsvar som tillval
under högstadiet- Eva-Britt Svensson (V) och Carin
Högstedt (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med följande motivering:
Utbildningsnämnden måste arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor
i stället för att stigmatisera bilden. I de fall självförsvar ska erbjudas i skolan
måste det vara för alla elever och inom befintlig kursplan.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V) har i en motion inkommen i
november 2017 föreslagit att alla flickor under högstadieutbildningen
erbjuds kurser i feministiskt självförsvar.
Motionärerna skriver att #Metoo-kampanjen har visat att de flesta kvinnor
utsatts för någon form av sexuella trakasserier, övergrepp eller tafsande.
Attityder kan förändras genom att hela samhället; skolor, idrottsrörelsen,
civilsamhället mycket mer diskuterar och tar ansvar för hur vi förhåller oss
mellan könen. Men förutom attitydförändringar är utbildning i feministiskt
självförsvar, enligt motionärerna, oerhört viktigt.
Kommunfullmäktige beslutade i § 324/2016 att avslå en liknande motion
inkommen i maj 2016, där Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
föreslog att alla flickor i gymnasiet ska erbjudas kurs i fysiskt och psykiskt
självförsvar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 421/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
motionen med följande motivering:
Utbildningsnämnden måste arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor
i stället för att stigmatisera bilden. I de fall självförsvar ska erbjudas i skolan
måste det vara för alla elever och inom befintlig kursplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
22 (60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-12-19

Ordförande har i en skrivelse daterad 21 november 2017 föreslagit att
kommunfullmäktige avslår motionen, då könssegregerade kurser inte är
tillåtet.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Pernilla Tornéus (M) med instämmande av Malin Lauber (S) och Per
Schöldberg (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej för bifall till Carin Högstedts yrkande
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56 jaröster mot 4 nej-röster för Carin Högstedts yrkande. En ledamot var
frånvarande. Se omröstningsbilaga 1.
Beslutet skickas till
För kännedom
Eva-Britt Svensson
Carin Högstedt
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Omröstningsbilaga 1
Kommunfullmäktige 2017-12-19
§ 270

Motion om att införa feministiskt självförsvar som tillval under
högstadiet- Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V)

Sammanlagt resultat
Ja

56

Avstår

0

Nej

4

Frånvarande

1

Tot. antal ledamöter

61

Alf Skogmalm

S

Ja

Emelie Öberg

S

Ja

Martin Edberg

S

Ja

Anders Lindoff

S

Ja

Erik Jansson

MP

Ja

Nils Fransson

L

Ja

Andreas Ekman

M

Ja

Eva Christensen

M

Ja

Nils Posse

M

Ja

Andreas
C
Håkansson
Andreas Lindström M

Ja

Eva Johansson

C

Ja

Ola Löfqvist

S

Ja

Nej

Oliver Rosengren M

Ja

Ja

Örjan Mossberg

V

Nej

Anette Nerlie
Anderberg
Anna Tenje

S

Ja

Eva-Britt
V
Svensson
Fredrik Svensson -

Patricia Aguilera

S

Ja

Gudrun Holmberg C

Ja

M

Ja

Per Schöldberg

C

Ja

Gullvi Strååt

S

Ja

Anna Zelvin

KD

Ja

Pernilla Tornéus

M

Ja

Gunnar Storbjörk S

Ja

Pia Philipsson

M

Ja

Hugo
Hermansson
Iréne Bladh

S

Ja

Pierre Wiberg

M

Ja

M

Ja

Pontus Nordfjell

SD

Ja

RoseMarie
Holmqvist
Sigvard
Jakopson
Sofia Stynsberg

S

Ja

M

Ja

M

Ja

Sven Johansson
Tobias Adersjö

C
MP

Ja
Ja

Tony Lundstedt

S

Ja

Ulf Hedin
Yusuf Isik

M
S

Ja
Ja

Ann-Christin
Eriksson
Annika Stacke

V

Nej

L

Ja

Ann-Kristin
S
Lindqvist
Benny Johansson M
Björn Svensson
M

Ja

Bo Frank

M

Ja

Carin Högstedt

V

Nej

Ja
Ja

Catharina Winberg M

Ja

Cecilia Lundin
Danielsson
Cenneth Quick

S

Ja

M

Ja

Cheryl Jones Fur

MP

Ja

Ellen Franzén

SD

Ja
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Ja

Jon Malmqvist

KD

Ja

Jonas Ek

S

Ja

Kerstin Kindstrand MP

Ja

Kjell Olsson

S

Ja

Lena Wibroe

M

Ja

Malin Lauber

S

Ja

Margareta
Jonsson
Maria Carlsson

C

Ja

S

Ja

MarieLouise
Gustavsson

S

Ja
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§ 271

Dnr 2017-00304

Motion om utbildningssatsning för omsorgsnämndens
personal om våld i nära relationer - Eva-Britt Svensson
(V) och Carin Högstedt (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att hänvisa till
omsorgsnämndens beslut i § 76/2017 där följande framgår:
Omsorgsnämnden bedömer att viss kompetens inom området hot och våld
behövs även i omsorgsförvaltningen och ger förvaltningschefen i uppdrag att
en kompetensutvecklingsplan ska tas fram för 2018-2019, där ökad kunskap
kring utsatthet, hot och våld i nära relation, ska finnas med.
Kompetensutveckling ska kopplas till ansvarsfördelningen i den nya
vägledningen för medarbetare inom omsorgsförvaltningen kring hot och våld
i nära relationer.
Bakgrund
Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V) har i en motion till
kommunfullmäktige föreslagit att omsorgsnämnden, i samverkan med
exempelvis Kvinnojouren Blenda, utreder förutsättningarna att genomföra
utbildningssatsningar för omsorgsnämndens personal för att ge kompetens
om våld i nära relationer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 422/2017 förslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att hänvisa till omsorgsnämndens beslut i § 76/2017
där följande framgår:
Omsorgsnämnden bedömer att viss kompetens inom området hot och våld
behövs även i omsorgsförvaltningen och ger förvaltningschefen i uppdrag att
en kompetensutvecklingsplan ska tas fram för 2018–2019, där ökad kunskap
kring utsatthet, hot och våld i nära relation, ska finnas med.
Kompetensutveckling ska kopplas till ansvarsfördelningen i den nya
vägledningen för medarbetare inom omsorgsförvaltningen kring hot och våld
i nära relationer.
Omsorgsnämnden har i § 76/2017 lämnat följande yttrande över motionen:
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Omsorgsnämnden bedömer att viss kompetens inom området hot och våld
behövs även i omsorgsförvaltningen och ger förvaltningschefen i uppdrag att
en kompetensutvecklingsplan ska tas fram för 2018-2019, där ökad kunskap
kring utsatthet, hot och våld i nära relation, ska finnas med.
Kompetensutveckling ska kopplas till ansvarsfördelningen i den nya
vägledningen för medarbetare inom omsorgsförvaltningen kring hot och våld
i nära relationer.
Yrkanden
Eva-Britt Svensson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Eva-Britt Svensson
Carin Högstedt
Omsorgsnämnden
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§ 272

Dnr 2017-00306

Medborgarförslag om biokolanläggning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att, i samarbete med
VEAB, fortsätta följa utvecklingen kring biokolanläggningar i Sverige och
att se på möjligheten att i framtiden etablera en biokolsanläggning i
kommunen.

Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i april 2017 skriver förslagsställaren att
riksdagen beräknas besluta om 500 miljoner kronor till klimatklivet i juni.
Därför föreslås att Växjö kommun ansöker om pengar ur klimatklivet för att
bygga en biokolsanläggning i kommunen.
Stockholm har en nystartad biokolsanläggning i Högdalen, som kan ta emot
1 300 ton trädgårdsavfall i form av t.ex. kvistar och grenar per år och
producera cirka 300 ton biokol per år. Förslagsställaren skriver vidare att om
biokol används i rabatter och annan odling är det en utmärkt koldioxidfälla
under många år samtidigt som det höjer jordens bördighet, samt att gasen
kan användas till uppvärmning eller elproduktion.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 423/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
uppdrar till tekniska nämnden att, i samarbete med Veab, fortsätta följa
utvecklingen kring biokolanläggningar i Sverige och att se på möjligheten att
i framtiden etablera en biokolsanläggning i kommunen.
Tekniska nämnden har i § 170/2017 lämnat följande yttrande:
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden ser
positivt på idén om en biokolsanläggning i Växjö, men konstaterar samtidigt
att det kräver en mer djuplodande utredning kring ansvar och finansiering.
Kommunfullmäktige föreslås att ge tekniska nämnden i uppdrag att fortsätta
följa utvecklingen i frågan i landet och att se på möjligheten att i framtiden
etablera en biokolsanläggning i kommunen.
VKAB har i § 122/2017 yttrat sig över medborgarförslaget.
Sammanfattningsvis framgår att en så kallad biokolanläggning utgör en
intressant möjlighet att på ett hållbart sätt ta vara på och nyttiggöra lokalt
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park- och trädgårdsavfall. Som underlag till en utredning för en
biokolanläggning i Växjö bör den utvärdering som kommer att göras av den
biokolanläggning, en av de första i sitt slag, som togs i drift i Stockholm
nyligen ligga till grund. Denna utvärdering förväntas finnas färdig i slutet av
2018. Växjö kommun bör ta kontakt med samarbetspartnerna för denna
anläggning – Stockholm Vatten, trafikkontoret i Stockholm stad och Fortum
– för att utröna möjligheterna att få ta del av denna utvärdering. Växjö
Energi har redan fört ett inledande samtal med Fortum angående denna
anläggning
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
Växjö Energi AB
För kännedom
Förslagsställaren
Växjö Kommunföretag AB
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§ 273

Dnr 2017-00443

Medborgarförslag om trafiksäker cykelväg från Furuby
till Växjö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att förslaget om
cykelväg mellan Furuby och Växjö tas med i kommande revidering av
kommunens cykelvägplan, samt att tekniska nämnden kommer informera
Trafikverket om önskemålet.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inom i juli 2017 skriver förslagsställaren att det
är farligt att cykla på vägen mellan Furuby och Växjö, och föreslår att
åtgärder vidtas för en mer trafiksäker cykelväg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 424/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att förslaget om cykelväg mellan Furuby
och Växjö tas med i kommande revidering av kommunens cykelvägplan,
samt att tekniska nämnden kommer informera Trafikverket om önskemålet.
Tekniska nämnden har i § 168/2017 tackat för medborgarförslaget och
föreslagit kommunfullmäktige att förslaget om cykelväg mellan Furuby och
Växjö tas med i kommande revidering av kommunens cykelvägplan, samt att
tekniska nämnden informerar Trafikverket om önskemålet.
Yrkanden
Örjan Mossberg (V) med instämmande av Sofia Stynsberg (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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§ 274

Dnr 2017-00480

Medborgarförslag om trafiksituationen på Norra
Esplanaden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. De åtgärder som föreslås på
Norra Esplanaden är inte möjliga att genomföra då gatan är en av stadens
viktigaste huvudgator som kräver god framkomlighet för såväl bilar som
gående. Den belysning som finns utmed gatan anses fullt tillräcklig.
Bakgrund
Förslagsställaren önskar avstängning av Norra Esplanaden mellan kl. 23.00–
05.00 på grund av den ökande trafiken, uppsättning av betongsuggor på
trottoarerna för att hindra cyklister att använda dessa samt belysning mot
trottoarerna utmed Norra Esplanaden för att upptäcka cyklister.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 425/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. De åtgärder som föreslås på Norra Esplanaden är inte
möjliga att genomföra då gatan är en av stadens viktigaste huvudgator som
kräver god framkomlighet för såväl bilar som gående. Den belysning som
finns utmed gatan anses fullt tillräcklig.
Tekniska nämnden har i § 169/2017 lämnat nedanstående yttrande:
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och föreslår
kommunfullmäktige att avslå detsamma. De åtgärder som föreslås på Norra
Esplanaden är inte möjliga att genomföra då gatan är en av stadens viktigaste
huvudgator som kräver god framkomlighet för såväl bilar som gående. Den
belysning som finns utmed gatan anses fullt tillräcklig. Tekniska nämnden
hänvisar även till Trafikplan Centrum.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 275

Dnr 2017-00559

Medborgarförslag om fler laddplatser för elbilar i Växjö
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
kommunstyrelsens beslut i § 370/2017 där följande framgår:
1. Kommunstyrelsen uppdrar till Växjö Energi AB att samordna
insatserna för att ta fram en affärsplan för laddinfrastruktur i Växjö
kommun och för Växjö kommunkoncern.
2. Kommunstyrelsen ger Växjö Energi AB i uppdrag, att i samarbete
med bolag och förvaltningar, samordna beställningar och leveranser
av laddstationer inom kommunkoncernen. Samordningsansvar
omfattar även publika laddstationer, som drivs av kommunala
förvaltningar och bolag. Växjö Energi AB ska vara intern leverantör
av dessa laddstationer.
3. Hållbarhetsgruppen arbetar med att fram en strategi för laddstationer.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom 29 september 2017 påpekar
förslagsställaren att antalet laddplatser för elbilar i Växjö kommun är alldeles
för få. Förslagsställaren menar att Växjö kommun inte aktivt arbetar med en
omställning till miljövänliga transporter, och att utbudet av laddstolpar i
Växjö stad är beklämmande dåligt. Vidare skriver förslagsställaren att Växjö
kommun behöver prioritera investeringar i laddstationer för elbilar, då det
idag endast finns laddmöjligheter på ett fåtal ställen i centrum.
Förslagsställaren undrar även varför inte kommunens eget elbolag är mer
aktiva i detta arbete, och föreslår att Växjö kommun omedelbart tar fram en
trovärdig strategi för hur detta arbete ska bedrivas nu och i framtiden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 426/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till kommunstyrelsens beslut i
§ 370/2017 där följande framgår:
1. Kommunstyrelsen uppdrar till Växjö Energi AB att samordna
insatserna för att ta fram en affärsplan för laddinfrastruktur i Växjö
kommun och för Växjö kommunkoncern.
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2. Kommunstyrelsen ger Växjö Energi AB i uppdrag, att i samarbete
med bolag och förvaltningar, samordna beställningar och leveranser
av laddstationer inom kommunkoncernen. Samordningsansvar
omfattar även publika laddstationer, som drivs av kommunala
förvaltningar och bolag. Växjö Energi AB ska vara intern leverantör
av dessa laddstationer.
3. Hållbarhetsgruppen arbetar med att fram en strategi för laddstationer.
Yrkanden
Örjan Mossberg (V) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP) och Sofia
Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 276

Dnr 2017-00644

Medborgarförslag om att förlägga Växjö nya
kommunhus i Lammhult
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Kommunstyrelsen
beslutade redan i december 2015 att uppdra åt kommunchefen att planera för
ett nytt kommunhus för 600 personer vid norra stationsområdet. Beslutet
motiverades med att platsen möter medborgarnas ökade krav på
tillgänglighet, alldeles intill Växjö stationsområde med både tåg och
bussangöring.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i november 2017 föreslår en medborgare
att man inte bör bygga i Växjö stad där kvadratmeterpriset är högst, utan
istället bör bygga det nya kommunhuset i Lammhult.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 427/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade redan i december 2015 att
uppdra åt kommunchefen att planera för ett nytt kommunhus för 600
personer vid norra stationsområdet. Beslutet motiverades med att platsen
möter medborgarnas ökade krav på tillgänglighet, alldeles intill Växjö
stationsområde med både tåg och bussangöring.
Yrkanden
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget eftersom
kommunfullmäktige tyvärr i § 233/2017 beslutat bygga ett nytt stadshus.
Per Schöldberg (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 277

Dnr 2017-00586

Vård- och omsorgsavgifter för år 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för
vård – och omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna ska börja
gälla från och med 1 januari 2018.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera belopp i
tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens
föreskrift om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens
taxa och zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga
levnadskostnader, Riksdagens eventuella beslut om att höja
underhållsstödet samt minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens
meddelandeblad Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre - och
handikappomsorgen 2018.
3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en
hemtjänsttimme till 372 kronor.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 2002.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden och
nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan.
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och välfärd avseende
den verksamhet som överflyttades.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 428/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för
vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna ska börja
gälla från och med 1 januari 2018.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera belopp i
tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens
föreskrift om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens
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taxa och zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga
levnadskostnader, Riksdagens eventuella beslut om att höja
underhållsstödet samt minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens
meddelandeblad Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre - och
handikappomsorgen 2018.
3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en
hemtjänsttimme till 372 kronor.
Omsorgsnämnden har i § 81/2017 föreslagit att kommunfullmäktige antar
reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö
kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2018. Omsorgsnämnden föreslår
vidare att kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera belopp
i tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens
föreskrift om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa
och zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga
levnadskostnader, Riksdagens eventuella beslut om att höja underhållsstödet
samt minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens meddelandeblad
”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
2018”. Omsorgsnämnden föreslår slutligen att kommunfullmäktige
fastställer självkostnaden för en hemtjänsttimme till 372 kronor.
Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott föreslog i § 142/2017 att
kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och
omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla från och med 1
januari 2018. Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott föreslog vidare
att kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera belopp i
tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift
om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och
zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader,
Riksdagens eventuella beslut om att höja underhållsstödet samt
minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter
för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2018”.
Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott föreslog slutligen att
kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en hemtjänsttimme till 372
kronor.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Omsorgsnämnden
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
Författningssamlingen
Ekonomichefen
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§ 278

Dnr 2016-00878

Ombyggnad av Norregårdskolan för fler basrum
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens beslut att uppdra till
förvaltningschef att, i samarbete med lokalförsörjningsgruppen,
uppdra åt Vöfab att genomföra byggnation beträffande ombyggnad av
Norregårdskolan för att tillskapa fler basrum i suterrängvåning. Total
investeringsutgift, baserad på anbud, på 13,75 mkr med total tillkommande
hyra på 944 tkr där utbildningsnämndens andel av investeringsutgift är 13,5
mkr med en tillkommande hyra på ca 912 tkr/år och måltidsorganisationens
andel är 0,25 mkr med en tillkommande hyra på 32 tkr.
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade § 197/2017 att ge förvaltningschef i uppdrag
att i samarbete med lokalförsörjningsgruppen uppdra åt Vöfab att genomföra
byggnation beträffande ombyggnad av Norregårdskolan för att tillskapa fler
basrum i suterrängvåning för en investeringsutgift avseende
utbildningsnämndens andel, baserad på anbud, på 13,5 mkr och en
tillkommande hyra på ca 912 tkr/år. Total investeringsutgift för projektet är
13,75 mkr med total tillkommande hyran på 944 tkr och att mellanskillnaden
utgör måltidsorganisationens andel. Ärendet översändes till
kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 429/2017 föreslagit att Kommunfullmäktige
beslutar att godkänna utbildningsnämndens beslut att ge förvaltningschef i
uppdrag att i samarbete med lokalförsörjningsgruppen uppdra åt Vöfab att
genomföra byggnation beträffande ombyggnad av Norregårdskolan för att
tillskapa fler basrum i suterrängvåning. Total investeringsutgift, baserad på
anbud, på 13,75 mkr med total tillkommande hyra på 944 tkr där
utbildningsnämndens andel av investeringsutgift är 13,5 mkr med en
tillkommande hyra på ca 912 tkr/år och måltidsorganisationens andel är 0,25
mkr med en tillkommande hyra på 32 tkr.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 november 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
ombyggnaden avser att flytta två slöjdsalar samt en bildsal från plan 2 till
suterrängvåning för att ge plats för tre nya basrum och fler lärararbetsplatser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
37 (60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-12-19

på plan 2. Viss komplettering behövs i köket avseende bland annat
ugnskapacitet samt att matsalen behöver utökas med cirka 25 platser.
Investeringsutgift för hela projektet efter anbudsförfrågan är 13,75 mkr och
tillkommande hyra 944 tkr/år. Hyra fördelas mellan utbildningsnämnden och
måltidsorganisationen. Upprättad kalkyl angav en total investeringsutgift på
cirka 13 mkr och tillkommande hyra på ca 850 tkr/år. Restvärde från tidigare
ombyggnader är noll (0). Ombyggnaden beräknas vara klar till höstterminen
2018.
Det är angeläget att kunna tillskapa fler basrum för årskurs 7-9 i centrala
Växjö. Antalet elever ökar och behovet av platser finns redan hösten 2018 då
denna ombyggnad ska vara klar.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsnämnden
Lokalförsörjningsgruppen
För kännedom
Växjö Fastighetsförvaltning AB
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§ 279

Dnr 2017-00620

Revidering av Riktlinjer för budget, ekonomiska
rapporter, bokslut och årsrapporter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av Riktlinjer för
budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter, avseende
investeringar i lokaler.
Bakgrund
Med anledning av beslutad lokalförsörjningsprocess bör fullmäktige anpassa
sin formulering i dokumentet Riktlinjer för budget, ekonomiska rapporter,
bokslut och årsrapporter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 430/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att anta förslag till revidering av Riktlinjer för budget, ekonomiska
rapporter, bokslut och årsrapporter, avseende investeringar i lokaler.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 26 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelse framgår följande:
• Nuvarande lydelse i fullmäktiges riktlinjer under rubriken Investeringar:
Investeringar som överstiger 10 mkr skall beslutas av kommunfullmäktige.
Detta gäller även investeringar i lokaler som nämnden för sin verksamhet
hyr av ett kommunalt bolag eller annan. Beslut om större investeringar ska
vara baserade på anbud. Det åligger nämnden att initiera ärendet hos
fullmäktige. Innan anbudsinfordran påbörjas, med en bedömd
investeringsutgift på minst 10 mkr, ska nämnden föra upp ärendet till
arbetsutskottet för godkännande. Driftkalkyl med finansieringslösning skall
samtidigt redovisas tillsammans med yttrande från
kommunledningsförvaltningen. Berört nämndspresidium med
förvaltningschef medverkar vid nämnda behandling i arbetsutskottet. När
anbuden har kommit in förs ärendet, tillsammans med yttrande från
kommunledningsförvaltningen, upp till fullmäktige för slutligt beslut om
igångsättningstillstånd. Fullmäktige uttalar sig samtidigt i
finansieringsfrågan.
• Förslag till ny lydelse i fullmäktiges riktlinjer under rubriken Investeringar:
Investeringar i lokaler
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När det gäller investeringar i lokaler som nämnderna för sin verksamhet hyr
av ett kommunalt bolag eller annan part beslutas investeringar mellan 2-20
mkr av respektive nämnd. Investeringar över 20 mkr beslutas av
kommunfullmäktige. Beslut om investeringar ska vara baserade på anbud.

Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomichefen
Nämnder och styrelser
Författningssamlingen
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§ 280

Dnr 2017-00535

Lönekartläggning 2017 inklusive handlingsplan för
jämställda löner 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av lönekartläggning för 2017
och antar föreslagen handlingsplan för jämställda löner 2018.
Bakgrund
Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare genomföra årlig
lönekartläggning avseende skillnader mellan mäns och kvinnors löner.
Osakliga löneskillnader ska åtgärdas, vilket ska planläggas särskilt i en
handlingsplan för jämställda löner.
Lönekartläggningen och framtagandet av handlingsplanen för jämställda
löner handläggs av personalkontoret. De fackliga organisationerna ges
möjlighet att granska och ge synpunkter på såväl analys som
handlingsplanens inriktning och utformning i stort. Det förslag till beslut
som lämnas till organisations – och personalutskottet har inledningsvis
stämts av med och processats av förvaltningschefsgruppen. Slutligen har
förslaget samverkats i KSG (kommunövergripande samverkansgrupp).
Diskrimineringslagen, som styr arbetet med lönekartläggningar, förändrades
delvis 2017-01-01. Dels ska lönekartläggningar nu ske årligen, vilket Växjö
kommun tillämpat i flera år. Dels tillfördes ytterligare en dimension i själva
kartläggningen genom att analyser även ska ske mellan befattningsgrupper
som återfinns i olika likvärdighetsgrupper. (Kvinnodominerad grupp som är
högre värderad men har lägre löner än lägre värderad traditionellt ickekvinnodominerad grupp.)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 431/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisning av lönekartläggning för 2017 och antar föreslagen
handlingsplan för jämställda löner 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 25 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
löneskillnaderna mellan män och kvinnor har på totalen minskat sedan
arbetsvärderingen infördes 2013 och aktiviteter påbörjades 2014. I
genomsnitt har löneskillnaderna för icke arbetsledande befattningar minskat i
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genomsnitt 1 procentenhet per år till 95 procent för 2016. För arbetsledande
personal har utvecklingen gått från 94 till 102 procent. Utvecklingen har
stannat av 2017 trots fortsatta satsningar. Detta tolkas som att Växjö
kommun lyckats vidmakthålla den uppnådda nivån tack vare genomförda
satsningar. Oavsett orsak till att utvecklingen stannat upp, krävs fortsatta
insatser för att säkra att önskade effekter utifrån handlingsplan för jämställda
löner uppnås.

Beslutet skickas till
För kännedom
HR-chefen
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§ 281

Dnr 2017-00482

Yttrande över granskning av måltidsorganisationen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar yttrande över revisorernas granskning av
måltidsorganisationen i enlighet med kommunchefens skrivelse daterad 5
oktober 2017.
Bakgrund
Revisionschefen har på uppdrag av revisorerna granskat
måltidsorganisationen. Kommunfullmäktige behandlade i § 154/2017
granskningsrapporten och överlämnade den till kommunstyrelsen för
yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 432/2017 föreslagit att kommunfullmäktige lämnar
yttrande över revisorernas granskning av måltidsorganisationen i enlighet
med kommunchefens skrivelse daterad 5 oktober 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 5 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår revisorernas
rekommendationer och förslag på åtgärder till dessa rekommendationer.

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
För kännedom
Verksamhetschef måltidsenheten
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§ 282

Dnr 2017-00580

Länsstyrelsen i Kalmar läns remiss av tillståndsärende
enligt miljöbalken, vindkraftverk på fastigheterna
Åshult 2:1, Asby 1:16, Asby 4:3, Asby 4:4 och Asby 3:7
i Växjö kommun- Åshults Kraft AB c/o Bay Wa r.e.
Scandinavia AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att enligt 16 kap 4 § Miljöbalken tillstyrka den
tillståndspliktiga etableringen för uppförande och drivande av en
vindkraftspark med högst 6 vindkraftverk inom fastigheterna Åshult 2:1,
Asby 1:16, Asby 4:3, Asby 4:4 och Asby 3:7 i Växjö kommun.
Bakgrund
Åshults kraft har under 2017 inkommit med en tillståndsansökan till
miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Kalmar län där man
söker för att få uppföra 6 vindkraftverk med en högsta totalhöjd på 250 m
inom fastigheterna Åshult 2:1, Asby 1:16, Asby 4:3, Asby 4:4 och Asby 3:7 i
Växjö kommun. MPD har hos Växjö kommun begärt beslut enligt 16 kap 4 §
Miljöbalken om Växjö kommun tillstyrker att tillstånd meddelas för
vindkraftsparken. MPD får enligt 16 kap 4 § Miljöbalken inte bevilja
tillstånd om inte Växjö kommun tillstyrker det. Beslut om kommunalt
tillstyrkande tas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 433/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att enligt 16 kap 4 § Miljöbalken tillstyrka den tillståndspliktiga
etableringen för uppförande och drivande av en vindkraftspark med högst 6
vindkraftverk inom fastigheterna Åshult 2:1, Asby 1:16, Asby 4:3, Asby 4:4
och Asby 3:7 i Växjö kommun.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 november 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
frågan om kommunens tillstyrkande till vindkraftsparken enligt 16 kap. 4 §
Miljöbalken avser främst om vindkraftsparken utgör lämplig mark- och
vattenanvändning och grundar sig framförallt på vad som anges i
översiktsplanen, men även i andra styrande dokument som miljöprogram och
energiplan.
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Den föreslagna vindkraftsparken ligger inom ett område som i kommunens
vindbruksplan (tematiskt tillägg till översiktsplanen) pekas ut som lämpligt
för vindkraftsetablering. Det aktuella området är också utpekat som
riksintresse för vindbruk. Inom området har kommunfullmäktige tidigare
tillstyrkt etablering av vindkraftverk men med en annan utformning. Jämfört
med tidigare ansökan blir det med den nya ansökan en förändring av bl.a.
visuell påverkan och av störningsbilden då verken är högre men färre till
antalet. Detta bör dock inte innebära en annan bedömning än tidigare i
förhållande till vindbruksplanen.
Vindkraftsetableringen är i linje med kommunens mål och strategier från
miljöprogrammet och energiplanen om att öka andelen elproduktion från
förnyelsebara källor och att satsa på och stödja vindkraftsetableringar som
steg på väg mot målet att bli en fossilbränslefri kommun senast år 2030. Den
nya tillståndsansökan bedöms möjliggöra en vindkraftsetablering med
effektivare produktion av förnyelsebar el i jämförelse med tidigare inlämnad
ansökan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 119/2017 yttrat sig över det
kommunala tillstyrkandet av vindkraftsparken.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
Åshults kraft
För kännedom
Planeringschefen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
45 (60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-12-19

§ 283

Dnr 2017-00660

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa
för livsmedelskontroll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till tillägg i taxan för kommunens
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet, enligt bilaga daterad 23 oktober
2017. Den reviderade taxan träder ikraft 1 januari 2018.
Bakgrund
Växjö kommun har företag som exporterar varor till tredje land där man
efterfrågar exportintyg. I dagsläget kan miljö- och hälsoskyddskontoret inte
ta betalt för att utfärda exportintyg. Vi har därför ett behov av att komplettera
taxan offentlig kontroll för att kunna ta betalt för utfärdande av exportintyg.
Justeringen som nu föreslås är en konsekvens av att livsmedelskontrollen
enligt avgiftsförordningen ska vara helt avgiftsfinansierad.
Enligt europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29
april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om
djurhälsa och djurskydd framgår att kostnaderna för kontrollen får täckas av
avgifter. Denna förordning har kompletterats med Svensk
författningssamling 2006:1166 om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter där det framgår att kontrollen ska
vara avgiftsfinansierad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 434/2017 föreslagit att kommunfullmäktige antar
förslag till tillägg i taxan för kommunens offentliga kontroll inom
livsmedelsområdet, enligt bilaga daterad 23 oktober 2017. Den reviderade
taxan träder ikraft 1 januari 2018.
Miljö – och hälsoskyddsnämnden har i § 117 beslutat följande:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
anta redovisat förslag till tillägg i taxan för kommunens offentliga kontroll
inom livsmedelsområdet enligt bifogat dokument, samt att den träder i kraft
2018-01-01.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ekonomichefen
Författningssamlingen
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§ 284

Dnr 2017-00681

Justering av regler för allmän förskola samt
avgiftsreducering för 3-5 åringar i förskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att barn som har rätt till allmän förskola får
vara i förskoleverksamhet, utan avgift, 525 timmar per år, under läsårstider.
Under sommaren (tiden mellan vårterminens slut och höstterminens början)
samt jullov pågår ingen allmän förskola. För barn 3 - 5 år med behov utöver
15 timmar per vecka minskas avgiften med 30 procent under läsårstider.
Resterande period utgår ordinarie avgift enligt maxtaxa.
Bakgrund
Avdelningen för likvärdighet och analys har på förvaltningschefens uppdrag
reviderat regelverket för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Dokumentet reglerar de kommunala verksamheterna.
Tidigare regelverk antogs av utbildningsnämnden år 2013 och det har funnits
ett behov av att uppdatera reglerna. Arbetet har varit en process som startade
redan 2016 där referensgrupper bestående av bland andra förskolechefer,
områdeschefer, administratörer, avdelningschefer och verksamhetschef har
diskuterat och analyserat reglerna och dess konsekvenser. Därtill har det
genomförts omvärldsbevakning av andra kommuners regelverk samt en
juridisk genomgång.
I juni 2015 tog kommunfullmäktige (§ 141) ett beslut om att barn som har
rätt till allmän förskola får vara i förskoleverksamhet, utan avgift, 15 timmar
per vecka eller 525 timmar per år, mellan september - maj. För barn i allmän
förskola med behov utöver 15 timmar per vecka minskas avgiften med 30 %
från 1 september - 31 maj. Resterande period utgår ordinarie avgift enligt
maxtaxa.
I bland annat översynen av regelverket har det framkommit argument för att
ett återförande av läsårstider gynnar verksamhetens kvalitet genom att det är
mer fördelaktigt för såväl barn, vårdnadshavare som verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 435/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att barn som har rätt till allmän förskola får vara i
förskoleverksamhet, utan avgift, 525 timmar per år, under läsårstider. Under
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sommaren (tiden mellan vårterminens slut och höstterminens början) samt
jullov pågår ingen allmän förskola. För barn 3 - 5 år med behov utöver 15
timmar per vecka minskas avgiften med 30 % under läsårstider. Resterande
period utgår ordinarie avgift enligt maxtaxa.
Utbildningsnämnden har i § 193/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
fattar följande beslut:
Barn som har rätt till allmän förskola får vara i förskoleverksamhet, utan
avgift, 525 timmar per år, under läsårstider. Under sommaren (tiden mellan
vårterminens slut och höstterminens början) samt jullov pågår ingen allmän
förskola. För barn 3 - 5 år med behov utöver 15 timmar per vecka minskas
avgiften med 30 % under läsårstider. Resterande period utgår ordinarie
avgift enligt maxtaxa.

Beslutet skickas till
För kännedom
Utbildningsnämnden
Författningssamlingen
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
49 (60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-12-19

§ 285

Dnr 2017-00686

Avsägelse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige samt ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning- Camilla Albinsson
(KD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna.
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län för ny sammanräkning.
3. Kommunfullmäktige utser Jon Malmqvist (KD) till ny ledamot och
Anna Zelvin (KD) till ny ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.
Bakgrund
Camilla Albinsson (KD) har i en skrivelse den 14 november avsagt sig sina
förtroendeuppdrag.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Camilla Albinsson
Jon Malmqvist
Anna Zelvin
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 286

Dnr 2017-00712

Val att förrättas av kommunfullmäktige inför 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att förrätta val enligt upprättat förslag
till vallista för 2018.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunkansliet har upprättat en förteckning över de val som
kommunfullmäktige har att förrätta inför 2018. I förteckningen listas också
de personer som innehar uppdraget för år 2017 (uppdaterad med
förändringar som skett under 2017).
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 51/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att förrätta val enligt upprättat förslag
till vallista för 2018.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Valda enligt lista
Styrelser enligt lista
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 287

Dnr 2017-00687

Avsägelse från uppdrag som 2 vice ordförande i
omsorgsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen,
ersättare i kommunstyrelsens organisations- och
personalutskott, ersättare i utbildningsnämnden och
ersättare i styrelsen för Kulturparken Småland ABCamilla Albinsson (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Anna Zelvin (KD) till 2:e vice ordförande
i omsorgsnämnden till och med 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Ricardo Chavez (KD) till ny ersättare i
kommunstyrelsen till och med 2018-12-31.
4. Kommunfullmäktige utser Kaj-Mikael Petersson (KD) till ny
ersättare i utbildningsnämnden till och med 2018-12-31.
5. Kommunfullmäktige utser Ricardo Chavez (KD) till ny ersättare i
Kulturparken Småland AB till och med årsstämman 2019.
6. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Camilla Albinsson (KD) har i en skrivelse avsagt sig samtliga
förtroendeuppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 53/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Anna Zelvin (KD) till 2:e vice ordförande
i omsorgsnämnden till och med 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Ricardo Chavez (KD) till ny ersättare i
kommunstyrelsen till och med 2018-12-31.
4. Kommunfullmäktige utser Kaj-Mikael Petersson (KD) till ny
ersättare i utbildningsnämnden till och med 2018-12-31.

Justerandes sign
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5. Kommunfullmäktige utser Ricardo Chavez (KD) till ny ersättare i
Kulturparken Småland AB till och med årsstämman 2019.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Camilla Albinsson
Valda
Omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Kulturparken Småland AB
Förtroendemannaregistret
Löneenheten

Justerandes sign
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§ 288

Dnr 2017-00742

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Värends
räddningstjänstförbund- Anna Zelvin (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Jon Malmqvist (KD) till ny ersättare i
Värends räddningstjänstförbund till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Anna Zelvin (KD) har i en skrivelse, den 12 december 2017, avsagt sig
uppdraget som ersättare i Värends räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 52/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Jon Malmqvist (KD) till ny ersättare i
Värends räddningstjänstförbund till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Anna Zelvin
Jon Malmqvist
Värends räddningstjänstförbund
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 289

Dnr 2017-00009

Redovisning av inkomna motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit till
kommunkansliet efter redovisningen på föregående
kommunfullmäktigesammanträde.
Motioner
2017-12-11 Motion om genusutbildning i gymnasieskolan- Eva-Britt
Svensson (V)
2017-12-07 Motion om lasershow istället för fyrverkeri- Eva-Britt
Svensson (V)
2017-11-30 Motion om att införa datumparkering i Växjö - Yusuf Isik (S)
2017-11-15 Motion om att införa feministiskt självförsvar som tillval under
högstadiet- Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
Medborgarförslag
2017-12-06 Medborgarförslag om att rätta till samt tillsätta en utredning
rörande lärarlönelyftet
2017-12-06 Medborgarförslag om spolning av skridskois på Öster
2017-11-28 Medborgarförslag om ändring av start för begränsad vistelsetid
i förskola vid syskon i familjen
2017-11-24 Medborgarförslag om att belägga Utsiktsvägen i Helgavärma
med hård yta
2017-11-23 Medborgarförslag om en gemensam strategi och plan med
andra myndigheter för ökad trygghet och trivsel på Araby
2017-11-22 Medborgarförslag om ny cykelväg och belysning runt Fylleryd
2017-11-21 Medborgarförslag om belysning i hundrastgård vid Teknikum
2017-11-17 Medborgarförslag om uppförande av en Multisportarena i
Växjö
2017-11-15 Medborgarförslag om att Kicki Danielsson ska vara
ambassadör för Växjö
2017-11-15 Medborgarförslag om fontän i Växjösjön samt utökning av
planteringar runt sjön

Justerandes sign
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§ 290

Dnr 2017-00098

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta
genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta
genom medborgarförslag:
• Medborgarförslag om spolning av skridskois på Öster överlämnas till
tekniska nämnden
• Medborgarförslag om ändring av start för begränsad vistelsetid i
förskola vid syskon i familjen överlämnas till utbildningsnämnden
• Medborgarförslag om belysning i hundrastgård vid Teknikum
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om att Kicki Danielsson ska vara ambassadör för
Växjö överlämnas till kommunstyrelsen
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall,
utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan
nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet
är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten
inte överlåtas.
Enligt ny rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av
kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning
lämnar sedan förslag på delegering.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 291

Dnr 2017-00521

Årsplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer årsplan för kommunfullmäktiges arbete 2018
enligt bifogat förslag med följande revidering:
• Konstituerande kommunfullmäktige genomförs den 16 oktober 2018
samtidigt som det ordinarie sammanträdet med kommunfullmäktige.
Bakgrund
Växjö kommun har sedan flera år samarbetat med Vushtrri kommun i
Kosovo i en rad olika projekt. Samarbetet är i form av ett kommunalt
partnerskap.
Under 2016 inleddes ett projekt, Demokratisering genom fullmäktige.
Projektets mål är att skapa ett nytt samarbetsforum för ledamöter i
fullmäktige samt tjänstepersoner från de båda partner-kommunerna, genom
vilket projektet ska nå en ökad kompetens hos tjänstepersoner och politiker
rörande metoder och goda erfarenheter kring fullmäktiges arbete.
En arbetsmetod de använder i Vushtrri är att fullmäktige fastställer en
årsplan för kommunfullmäktiges ärenden. Denna metod har
kommunfullmäktiges presidie beslutat att testa i Växjö kommun
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidium har i en skrivelse överlämnat förslag på
årsplan för 2018. Samtliga nämnder och styrelser samt kommunens revisorer
har fått en förfrågan om vilka ärenden de planerar att lyfta för behandling i
kommunfullmäktige under 2018. Nämnder och bolag har också kunnat
lämna förslag på ämnen som de skulle vilja informera kommunfullmäktige
om.
Det bifogade förslaget till årsplan för 2018 är en sammanställning av
information från nämnder, styrelser och kommunens revisorer samt de
stående punkter som återkommande behandlas av kommunfullmäktige.
Förslaget till årsplan har beretts av kommunfullmäktiges presidie och
överlämnas nu till kommunfullmäktige för fastställande. Årsplanen omfattar
inte alla ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige under 2018 utan
baseras på det som är känt i november 2017.

Justerandes sign
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Yrkanden
Gunnar Storbjörk (S): Kommunfullmäktige fastställer årsplan för
kommunfullmäktiges arbete 2018 enligt bifogat förslag med följande
revidering:
• Konstituerande kommunfullmäktige genomförs den 16 oktober 2018
samtidigt som det ordinarie sammanträdet med kommunfullmäktige.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt Gunnar Storbjörks yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Nämnder och styrelser
Kommunens revisorer
Kanslichefen

Justerandes sign
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§ 292

Dnr 2017-00005

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Följande beslut och skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige efter
senaste sammanträdet:
2017-11-30 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
farthinder på väg till Åbo Idrottsplats som börjar vid
Vildgåsvägen i Högstorp
2017-11-30 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
Tillgänglighet i trafiken
2017-11-30 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
klockor vid samtliga busshållplatser med bås/tak

Justerandes sign
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§ 293

Dnr 298450

Avslutningsord
Ordförande Bo Frank redogör för utvecklingen i kommunen det gångna året
och tackar kommunfullmäktige för dess insatser under året.
Ordförande tar också upp att julen är en högtid där också många är ensamma
och betonar hur viktigt det är att det finns mötesplatser och ideella insatser
och att vi alla gör en insats för dessa människor.
Ordförande tillönskar ledamöter och ersättare en god jul och ett gott nytt år
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Marie-Louise Gustavsson tackar
ordförande Bo Frank och önskar honom och hans familj en god jul och gott
nytt år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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