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Justering
Justerare

Marie-Louise Gustavsson (S)
Catharina Winberg (M)

Plats och tid

Kommunkansliet, kommunhuset, kl. 15.00
fredagen den 21 april

Justerade paragrafer

§§ 66-88

Ajournering

15.30 – 16.00
17.00 – 17.01 Allmänhetens frågestund. Inga
frågor ställdes.

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§§ 66-73, 75, 74, 76-88

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank §§ 66-69, 71-88

Ordförande

……………………………………
Marie-Louise Gustavsson (S) § 70

Justerare

……………………………………
Catharina Winberg

Justerare

……………………………………
Marie-Louise Gustavsson (S) §§ 66-69, 71-88

Justerare

……………………………………
Lena Wibroe (M) § 70
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2017-04-18 är justerat.
Anslagsdag

2017-04-24

Anslaget tas ner

2017-05-16

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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§ 66

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Marie-Louise Gustavsson (S) och Catharina
Winberg (M) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera dagens
protokoll.
Justering äger rum fredagen den 21 mars 2017 kl. 15.00 i kommunhuset,
kommunkansliet.
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§ 67

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande tillägg:
 Anmälan av gruppledare för Moderaterna

Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
dagordningen med följande tillägg: Anmälan av gruppledare för
Moderaterna
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§ 68

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Alf Skogmalm (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) om hur situationen ser ut i Växjö kommun när det gäller
lärarlösa lektioner.
Pernilla Tornéus svarar.

Tony Lundstedt (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om
hur läget är med semesterbemanning i omsorgsnämndens verksamhet under
2017.
Ulf Hedin svarar.

Örjan Mossberg (V) frågar Per Schöldberg (C), kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande, om privata fastighetsägare kan och kommer att ansluta sig till
den kommunala bostadsförmedlingen.
Per Schöldberg svarar.

Martina Forsberg (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd,
Oliver Rosengren (M) om behovet av familjehem i Växjö kommun.
Oliver Rosengren svarar.

Oliver Rosengren frågar 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Åsa
Karlsson Björkmarker (S) om hur Socialdemokraterna vill stärka
kompetensförsörjning.
Åsa Karlsson Björkmarker svarar.
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Emelie Öberg (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Oliver
Rosengren om hur läget är med kommunala sommarjobb jämfört med
tidigare år.
Oliver Rosengren svarar.

Hugo Hermansson (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd,
Oliver Rosengren om behandlingstider på behandlingshem.
Oliver Rosengren och Iréne Bladh (M), ordförande i Individutskottet svarar.

Lisa Larsson (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Oliver
Rosengren om varför det inte går att söka till kommunens
barnskötarutbildning.
Oliver Rosengren svarar.
Malin Lauber (S) frågar Pontus Nordfjell (SD) om varför tre av deras platser
i kommunfullmäktige står tomma.
Pontus Nordfjell svarar.
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§ 69

Dnr 2017-00010

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att inga interpellationer har framställts sedan
förra sammanträdet.
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§ 70

Dnr 2017-00248

Revisionsberättelse för Växjö kommun 2016 samt
frågan om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med revisorernas förslag,
kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
2. Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapport av
årsredovisningen för 2016 till kommunstyrelsen för yttrande.
Jäv
Ordförande Bo Frank anmäler jäv och Marie-Louise Gustavsson tjänstgör
som ordförande på denna punkt.
Det antecknas till protokollet att de ledamöter i kommunfullmäktige, som
varit ledamöter och ersättare i granskade nämnder och styrelsen inte deltar i
behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande
honom eller henne.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 121/2017 behandlat Växjö kommuns
årsredovisning för 2016.
Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse, godkänd den 4 april
2016, tillstyrkt att kommunstyrelsen och nämnderna samt de förtroendevalda
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker också att
fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2016.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidium har i sin beredning av frågan om
ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet tagit del av årsredovisningen samt
revisorernas revisionsberättelse för år 2016.
Kommunstyrelsen presidium har den 18 april 2017 föreslagit att
kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med revisorernas förslag,
kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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Presidiet föreslog samtidigt att kommunfullmäktige överlämnar
granskningsrapport av årsredovisningen för 2016 till kommunstyrelsen för
yttrande.
Carl-Olof Bengtsson (S), ordförande i kommunens revisorer och Karin
Andersson revisionschef redogör för revisionsberättelsen och
revisionsrapporten för årsredovisningen 2016.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Kommunens revisorer
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§ 71

Dnr 2017-00193

Årsredovisning 2016 för Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att vid avstämning av kommunallagens
balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2016
på 1 048 mkr användas till att möta eventuella tillfälliga
intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar med hänvisning till
synnerliga skäl.
2. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens över- och underskott
i 2016 års bokslut ska föras i ny räkning för respektive nämnd/
styrelse och specificeras under eget kapital per 2016-12-31 enligt
bilaga ”Balansering av 2016 års resultat”. Utöver tilldelad budgetram
får nämnd/ styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter
beslut i respektive nämnd/ styrelse.
3. Nämnders och styrelsers underskott ska inarbetas under åren 20172019.
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2016.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Bakgrund
Varje år fattar kommunfullmäktige beslut om kommunens årsredovisning för
föregående år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 121/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
fatta följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att vid avstämning av kommunallagens
balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2016
på 1 048 mkr användas till att möta eventuella tillfälliga
intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar med hänvisning till
synnerliga skäl.
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2. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens över- och underskott
i 2016 års bokslut ska föras i ny räkning för respektive nämnd/
styrelse och specificeras under eget kapital per 2016-12-31 enligt
bilaga ”Balansering av 2016 års resultat”. Utöver tilldelad budgetram
får nämnd/ styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter
beslut i respektive nämnd/ styrelse.
3. Nämnders och styrelsers underskott ska inarbetas under åren 20172019.
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2016.
Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
kommunal redovisningslag stadgar att en kommun i normalfallet ska ha ett
rimligt överskott i både den budgeterade resultaträkningen som i bokslutet.
Synnerliga skäl att inte återställa negativa resultat omfattar både budget och
bokslut. Exempel på detta är att kommunen medvetet och tydligt gjort
avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta tillfälliga
intäktsminskningar och/ eller kostnadsökningar. Enligt förslaget finns det
1 048 miljoner kronor till detta. Det är fullmäktige som beslutar om
nämnders och styrelsers över- respektive underskott ska överflyttas till
nästkommande år. Utöver tilldelad budgetram föreslås nämnd/ styrelse få
förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd/
styrelse.
Yrkanden
Anna Tenje (M) med instämmande av Per Schöldberg (C), Oliver Rosengren
(M), Nils Fransson (L), Cheryl Jones Fur (MP), Pernilla Tornéus (M), Sofia
Stynsberg (M), Ulf Hedin (M) och Eva Johansson (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Carin Högstedt (V) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S):
1. Kommunfullmäktige beslutar att vid avstämning av kommunallagens
balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2016
på 1 048 mkr användas till att möta eventuella tillfälliga
intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar med hänvisning till
synnerliga skäl.
2. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens över- och underskott
i 2016 års bokslut ska föras i ny räkning för respektive nämnd/
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styrelse och specificeras under eget kapital per 2016-12-31 enligt
bilaga ”Balansering av 2016 års resultat”, med ändringar avseende
kommunstyrelsen enligt punkten 3 i detta beslut.
Utöver tilldelad budgetram får nämnd/ styrelse förbruka eget kapital
till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd/ styrelse.
Nämnders och styrelsers underskott ska inarbetas under åren 20172019.
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2016,
med följande ändring:
Den byggbonus på 30 382 000 kronor som Växjö kommun
erhållit i statsbidrag ska inte föras i ny räkning för
kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen (ekonomichefen)
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 72

Dnr 2017-00161

Motion om fritt trådlöst internet i Växjö centrum - Åsa
Karlsson Björkmarker (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att det inte är en
kommunal kärnuppgift att driva avgiftsfria offentliga trådlösa nätverk, vilket
kan snedvrida konkurrensen på området. Kommunfullmäktige är däremot
positiva till avgiftsfria trådlösa nätverk som är tillgängliga för allmänheten i
kommunala lokaler, så som stadsbiblioteket och även i det nya stadshuset.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Bakgrund
Åsa Karlsson Björkmarker (S) har i en motion föreslagit att Växjö kommun
möjliggör fri och trådlös uppkoppling mot internet i Växjö centrum.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 145/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
avslå motionen med motiveringen att det inte är en kommunal kärnuppgift
att driva avgiftsfria offentliga trådlösa nätverk, vilket kan snedvrida
konkurrensen på området. Kommunfullmäktige är däremot positiva till
avgiftsfria trådlösa nätverk som är tillgängliga för allmänheten i kommunala
lokaler, så som stadsbiblioteket och även i det nya stadshuset.
Ordförande har i en skrivelse den 13 mars 2017 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige vid
två tidigare tillfällen behandlat frågan om trådlöst internet i Växjö centrum,
senast i § 124/2016 efter en liknande motion från Åsa Karlsson Björkmarker
(S), Maria Carlsson (S) och Ola Löfqvist (S). Kommunchefen lämnade då i
en skrivelse daterad 24 februari 2016 en redogörelse för ärendet samt
kostnader. I skrivelsen framgick bland annat att om t.ex. hela Storgatan,
delar av Kungsgatan, delar av Kronobergsgatan samt Resecentrum och
IOGT-NTO huset ska täckas in kommer investeringskostnaderna att ligga på
1-2 miljoner kronor. Driftkostnad förutom avskrivningar kommer att ligga på
200 000-400 000 kronor per år.
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Går man vidare och utökar det trådlösa nätet kan investeringskostnaden bli
upp mot 10 miljoner kronor och en årlig kostnad på 1 miljon kronor.
Enligt en avstämning mot Helsingborgs kommun, som skapat åtta surfzoner i
staden, framgår det att deras investeringskostnad uppgick till 2 300 000
kronor. Underhållskostnaden för dessa zoner uppgår till ca 100 000 kronor
per år. I Helsingborg är antalet uppkopplingar i dessa zoner 13 000 per
månad.
Konkurrensverket har i ett utlåtande från december 2015 granskat
Helsingborgs kommuns stads-wifi. Man har där undersökt huruvida stadswifi strider mot konfliktlösningsregeln i konkurrenslagen. Utlåtandet bifogas
ärendet.
Yrkanden
Tomas Thornell (S) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S) och
Kjell Olsson (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Lennart Adell Kind (L): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för bifall till Tomas Thornells yrkande.

Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 34 röster
mot 24 röster för Tomas Thornells yrkande. 3 ledamöter var frånvarande. Se
omröstningsbilaga 1.
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Omröstningsbilaga 1
§ 72 Motion om fritt trådlöst internet i Växjö centrum - Åsa Karlsson Björkmarker (S)

Sammanlagt resultat
Ja

34

Avstår

0

Nej

24

Ej röstat

3

Individuella resultat
Alf Skogmalm

S

Nej

Eva Johansson

Ja

Nils Fransson

L

Ja

Anders Lindoff

S

Nej

Eva-Britt Svensson V

C

Nej

Nils Posse

M

Ja

Andreas Ekman

M

Ja

Gudrun Holmberg C

Ja

Oliver Rosengren

M

Ja

Andreas
C
Håkansson
Andreas Lindström M

Ja

Gullvi Strååt

S

Nej

Olle Sandahl

KD

Ja

Ja

Gunnel Jansson

MP

Ja

Örjan Mossberg

V

Nej

Anette Nerlie
Anderberg

S

Nej

Hannington
Lubwama

M

Ja

Per Schöldberg

C

Ja

Anna Tenje

M

Ja

Iréne Bladh

M

Ja

Pernilla Tornéus

M

Ja

Ann-Christin
V
Eriksson
Ann-Kristin
S
Lindqvist
Åsa K Björkmarker S

Nej

Jon Malmqvist

KD

Ja

Pia Philipsson

M

Ja

Nej

Julia Berg

S

Nej

Pierre Wiberg

M

Ja

Nej

Kjell Olsson

S

Nej

Pontus Nordfjell

SD

Ja

Benny Johansson M

Ja

Lena Wibroe

M

Ja

Rose-Marie
Holmqvist

S

Nej

Björn Svensson

M

Ja

Lennart Adell Kind L

Ja

Sigvard Jakopson M

Ja

Bo Frank
Carin Högstedt

M
V

Ja
Nej

Lisa Larsson

S

Nej

Sofia Stynsberg

M

Ja

Malin Lauber

S

Nej

Sven Johansson

C

Ja

Catharina Winberg M

Ja

Margareta Jonsson C

Ja

Tobias Adersjö

MP

Ja

Cecilia Lundin
Danielsson
Cenneth Quick

S

Nej

Maria Carlsson

S

Nej

Tomas Thornell

S

Nej

M

Ja

S

Nej

Tony Lundstedt

S

Nej

Cheryl Jones Fur

MP

Ja

Marie-Louise
Gustavsson
Martin Edberg

S

Nej

Ulf Hedin

M

Ja

Emelie Öberg

S

Nej

Martina Forsberg

S

Nej

Yusuf Isik

S

Nej

Erik Jansson

MP

Ja

Nils Fransson

L

Ja
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§ 73

Dnr 2017-00075

Motion om att införa tillgänglighetsmärkning av
bostäder - Carin Högstedt (V) och Eva-Britt Svensson
(V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till Växjö
Kommunföretag AB att göra en tillgänglighetsinventering av såväl yttre som
inre miljö i lägenhetsbeståndet. I samband med detta ska även kriterier för en
kvalitetsstämpel ”T” (Tillgänglighetsmärkt) tas fram samt tydliggöra detta på
Boplats Växjö.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) och Eva-Britt Svensson (V) har i en motion inkommen
den 27 januari 2017 föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt de
kommunala bostadsbolagen att tillgänglighetsinventera och ta fram kriterier
för T-märkning av lägenhetsbeståndet, att sprida kunskap om lägenheternas
status samt gärna om möjligt samarbeta med privata bostadsbolag i detta
arbete.
Motionärerna menar att en tillgänglighetsinventering av det befintliga
bostadsbeståndet ger kunskap om lägenheternas tillgänglighet ur olika
aspekter, något som är bra att använda vid förmedling av bostäder,
samhällsplanering och renoveringsbehov. Även hyresgäster och
lägenhetssökande skulle ha nytta en tillgänglighetsinventering och –
märkning. Motionen har remitterats till kommunstyrelsens samverkansråd
och VKAB för yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 146/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
bifalla motionen och uppdra till Växjö Kommunföretag AB att göra en
tillgänglighetsinventering av såväl yttre som inre miljö i lägenhetsbeståndet.
I samband med detta ska även kriterier för en kvalitetsstämpel ”T”
(Tillgänglighetsmärkt) tas fram samt tydliggöra detta på Boplats Växjö.
VKAB har i § 46/2017 beslutat att tillstyrka motionen och överlämna ett
yttrande i ärendet. Av yttrande framgår bland annat följande:
 Boplats Växjö redan idag erbjuder möjlighet att söka fram lägenheter
med ökad tillgänglighet enligt boverkets byggregler och kommunens
egna riktlinjer
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Förbättringspotential finns av hur tillgängligheten beskrivs för
enskilda objekt på Boplats Växjö. Bostadsbolagen ställer sig positiva
till att se över hur lägenheternas tillgänglighet textmässigt beskrivs
samt tydliggöra kriterierna för tillgängliga lägenheter.
VKAB ställer sig positiva till att göra en tillgänglighetsinventering av
såväl yttre som inre miljö i lägenhetsbeståndet och i samband med
detta ta fram kriterier för en kvalitetsstämpel ”T”
(Tillgänglighetsmärkt) och tydliggöra detta på Boplats Växjö.
Bolagen är positiva till att se över rutinerna för
tillgänglighetsinventering i anslutning till omflyttningar.
Tillgänglighetsinventering av den yttre miljön är under upphandling
och kommer att samordnas med bostadsbolagen och påbörjas under
2017.

Kommunstyrelsens samverkansråd beslutade i § 4/2017 att lämnat följande
yttrande:
1. Kommunstyrelsens samverkansråd ställer sig positiv till att VKAB
får i uppdrag att tillgänglighetsinventera och ta fram kriterier för Tmärkning av det kommunala lägenhetsbeståndet. VKAB bör även ges
uppdraget att sprida kunskap om lägenheternas status och samarbeta
med privata bostadsbolag.
2. Kommunstyrelsens samverkansråd lämnar även hållbarhetschefens
skrivelse som yttrande i ärendet.
Yrkanden
Eva-Britt Svensson (V), Catharina Winberg (M), Gunnel Jansson (MP),
Maria Carlsson (S), Eva Johansson (C) och Lennart Adell Kind (L): 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
Växjö Kommunföretag AB
För kännedom
Eva-Britt Svensson
Carin Högstedt
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§ 74

Dnr 2016-01007

Medborgarförslag om att införa ett generellt rökförbud
på kommunens lekplatser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:
Kommunfullmäktige ställer sig positivt till förslaget men avvaktar
eventuellt införande av rökförbud på lekplatser tills tobaksdirektivets
slutbetänkande har behandlats av riksdagen.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom 24 oktober 2016 påpekas att det idag
saknas rökförbud på Växjös lekplatser och att lekande barn på så vis riskerar
utsättas för passiv rökning. Förslagsställaren menar att problemet är särskilt
stort i Starandsbjörksparken, där fikabord är uppställda bredvid
rutschkanorna.
Förslagsställaren föreslår därför att Växjö kommun inför ett rökförbud, med
en väl tilltagen buffertzon.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 147/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara medborgarförslaget enligt följande:
Kommunfullmäktige ställer sig positivt till förslaget men avvaktar
eventuellt införande av rökförbud på lekplatser tills tobaksdirektivets
slutbetänkande har behandlats av riksdagen
Tekniska nämnden har i § 18/2017 föreslagit att kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget men avvakta införande av rökförbud på lekplatser tills
tobaksdirektivets slutbetänkande har behandlats av riksdagen och att
kommunfullmäktige ger ett uppdrag till kommunstyrelsen att initiera ett
samarbete med Region Kronoberg kring drogförebyggande åtgärder.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 30 november 2016 redogjort för
ärendet. I skrivelsen ges exempel på forskning som påvisar de hälsorisker
som finns för barn som exponeras för passiv rökning.
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Ett generellt rökförbud på lekplatser skulle innebära att barn och vuxna som i
dag riskerar att utsätts för tobaksrök skulle exponeras mindre. För dem som
vill undvika rök ökar tillgängligheten till allmänna miljöer. För personer som
röker blir möjligheten att röka begränsad och innebär att man behöver
förflytta sig bort från den rökfria platsen.
För att uppnå måluppfyllelse krävs en plan för införandet som innehåller:
 information till allmänheten om vinsterna med rökfria miljöer.
 förankring hos allmänheten och de berörda aktörerna
 tydlig definition av vilka produkter som innefattas
 tydligt avgränsade lekplatsområden
 tillsyn av efterlevnad
Det framgår även att det är många gånger svårt att avgränsa området för en
lekplats och det är oklart vem som har ansvar för tillsyn av att förbudet
efterlevs. I exempelvis Strandbjörket är det svårt att avgränsa vad som hör
till lekplatsen och parken som helhet.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ann-Christin Eriksson (V) med instämmande av Martina Forsberg (S):
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
Kommunchefen (hållbarhetschefen)
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§ 75

Dnr 2017-00126

Medfinansieringsavtal för ombyggnad av
Fagrabäcksrondellen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande
medfinansieringsavtal avseende ombyggnad av Fagrabäcksrondellen och att
uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna detsamma.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och lämnar
följande skriftliga reservation:
Med knuffar i rätt riktning för klimat och miljö och en tvåfilig
Fagrabäcksrondell – nej till trafikplats Fagrabäck
Vänsterpartiet i Växjö kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet att
godkänna Trafikplats Fagrabäck och teckna medfinansieringsavtalet, som
kostar 78 miljoner kr för Växjö kommun och dess skattebetalare och
ytterligare drygt 200 miljoner kr för nationens skattebetalare. Vi vill ej
godkänna avtalet.
Vi säger nej till Trafikplats Fagrabäck, för vi anser att projektet inte leder
framåt vad gäller klimatmålen, t ex det nationella målet om fossiloberoende
fordonsflotta 2030. Trafikverket räknar med mer person- och lastbilstrafik,
fast vi vet att det krävs stora minskningar av utsläppen för att klara målen.
Även Trafikverket vet att det krävs minskad trafik för att komma till målen,
men i ”inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden
2018-2029” räknas med 25 % ökad personbilism och 55 % ökade
lastbilstransporter.
När Växjö kommun, Trafikverket och Rambölls konsultbolag utgår från
målen som ställts upp beträffande framkomligheten för bilismen: 100 kn/h
på Rv 25, mötesseparerad fullskalig trafikplats, då kan det vara så att
förslaget är det bästa av de lösningar som diskuterats. Men om
utgångspunkten är att klimat- och miljömål ska uppfyllas och Sverige och
Växjö kommun bidra till det, så är det inte det bästa. Trafikplatsen leder till
mer bilism helt enkelt. I Växjö kommuns transportplan har beslutats att inte
underlätta för bilismen.
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Växjö kommun hänvisar till ”stadens expansion” österut enligt
översiktsplanen, säger att det är bättre för bussarna och cyklisterna. Och fler
boende ska få bullerskydd! De boende på Högstorp ska få en gångbro över
Rv 25, så de lättare kan ta sig in i Fyllerydsskogen. I och med detta har
miljön gynnats jämfört med nuläget. Men vad är det som hindrar att Växjö
kommun verkligen satsar på just kollektivtrafiken, på cykelvägarna och på
en gångbro till ett naturreservat, som inte är bullerstört? Varför sätter inte
Trafikverket upp bullerskydd redan nu för en bättre boendemiljö? Svaret är
förstås att inget hindrar men att poängen med Trafikplats Fagrabäck är att
gynna bilismen.
I Rambölls så kallade ”second opinion”, granskning av de liggande förslagen
som Trafikverket tagit fram, konstateras att ”genheten” för cyklister
försämras i alla alternativen och att bussarna ska slippa köer som inträffar ca
1 timme per dygn, men att i övrigt är det ytterligare minst en rondell till att
passera för regionbussarna. Annars lika med nuläget.
Sammanfattningsvis: Växjö kommun ska satsa på cykel- och kollektivtrafik
som ett led i att uppnå klimat och miljömålen. Bilköerna är inte miljövänliga
och ska bearbetas med att göra alternativen attraktiva och att t ex förmå stora
arbetsplatser att variera sina arbetstider, så att inte alla ska till och hem från
jobbet vid samma tid. Lägg därtill en tvåfilig Fagrabäcksrondell.
Det är rätt märkligt ändå att Europas grönaste stad hårdgör del av
naturreservatet Fylleryd, som just här har visat sig vara botaniskt intressant (t
ex gröna sköldmossan), lättillgängligt för Fagrabäcks skolelever och
ypperligt nära boende i närheten och andra stadsmänniskor som vill
motionera eller bara njuta. Det är ett unikum i nära stadsmiljö och torde bli
än mer unikt och uppskattat i en framtid med ännu fler invånare. Just
expansionen, växande befolkning, gör det än viktigare att värna och vårda
den natur som finns tillgänglig.
Vi konstaterar att Vänsterpartiet är enda partiet som sätter klimat och miljö
före bilismen. Samtliga övriga partier gör tvärtom.

Bakgrund
Trafikverket och Växjö kommun har gemensamt och under längre tid arbetat
för en lösning avseende trafiksituationen vid Fagrabäcksrondellen.
Vägförslag och detaljplan finns nu framtaget för en ombyggnation av
nuvarande rondell till en trafikplats och upphävande av del av naturreservatet
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i Fylleryd är i pågående. Ombyggnationen kommer generera gemensamma
nyttor för Trafikverket och kommunen genom att minimera köbildning efter
ombyggnation, både på det statliga vägnätet och det kommunala vägnätet.
Objektet ligger dessutom med för investering i nuvarande Nationella plan,
men som nu är i upphörande och ny Nationell plan skall arbetas fram. Då
objektet är gemensamt med gemensamma nyttor och för att ytterligare
förstärka möjligheterna till att objektet skall återfinnas i den nya Nationella
planen har Trafikverket nu inkommit med ett förslag till
medfinansieringsavtal avseende nämnda investering.
Tidigare överenskommelser i ärendet, mellan Trafikverket och Växjö
kommun, utgörs av ett avtal undertecknat i april 2015 avseende planering
och planläggning av objektet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 115/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
godkänna föreliggande medfinansieringsavtal avseende ombyggnad av
Fagrabäcksrondellen och att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att
underteckna detsamma.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 28 februari 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
medfinansieringsgraden på 27,5 procent bedöms skälig i förhållande till
andra jämförbara medfinansieringsavtal i regionen och i förhållande till den
bedömda kommunala nyttan av investeringen.
Medfinansieringsbeloppet föreslås uppgå till 78 miljoner SEK av den
bedömda, totala investeringskostnaden på 284 miljoner SEK.
Medfinansieringsbeloppet är ett fast belopp och eventuella
fördyrningar/besparingar tillfaller Trafikverket.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Örjan Mossberg (V):
Kommunfullmäktige beslutar att inte godkänna föreliggande
medfinansieringsavtal avseende ombyggnad av Fagrabäcksrondellen.
Anna Tenje (M) med instämmande av Per Schöldberg (C), Åsa Karlsson
Björkmarker (S), Nils Fransson (L), Jon Malmqvist (KD) och Sofia
Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej för bifall till Carin Högstedts yrkande
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 53 röster
mot 4 röster för Carin Högstedts yrkande. 3 ledamöter var frånvarande och
en ledamot röstade inte. Se omröstningsbilaga 2.
Det noteras till protokollet att tjänstgörande ledamoten Hannington
Lubwama (M) påpekat att han röstade på kommunstyrelsens förslag men att
denna röst inte registrerades i systemet.
Beslutet skickas till
Trafikverket
För kännedom
Kommunchefen (trafikplaneringschefen)
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Omröstningsbilaga 2
§ 75 Medfinansieringsavtal för ombyggnad av Fagrabäcksrondellen
Sammanlagt resultat
Ja

53

Avstår

0

Nej

4

Ej röstat

4, varav 3 frånvarande

Individuella resultat
Alf Skogmalm

S

Ja

Eva Johansson

Ja

Nils Fransson

L

Ja

Anders Lindoff

S

Ja

Eva-Britt Svensson V

C

Nej

Nils Posse

M

Ja

Andreas Ekman

M

Ja

Gudrun Holmberg C

Ja

Oliver Rosengren

M

Ja

Andreas
C
Håkansson
Andreas Lindström M

Ja

Gullvi Strååt

S

Ja

Olle Sandahl

KD

Ja

Ja

Gunnel Jansson

MP

Ja

Örjan Mossberg

V

Nej

Anette Nerlie
Anderberg

S

Ja

Hannington
Lubwama

M

Ej röstat

Per Schöldberg

C

Ja

Anna Tenje

M

Ja

Iréne Bladh

M

Ja

Pernilla Tornéus

M

Ja

Ann-Christin
V
Eriksson
Ann-Kristin
S
Lindqvist
Åsa K Björkmarker S

Nej

Jon Malmqvist

KD

Ja

Pia Philipsson

M

Ja

Ja

Julia Berg

S

Ja

Pierre Wiberg

M

Ja

Ja

Kjell Olsson

S

Ja

Benny Johansson M

Ja

Lena Wibroe

M

Ja

Pontus Nordfjell
Rose-Marie
Holmqvist

SD
S

Ja
Ja

Björn Svensson

M

Ja

Lennart Adell Kind L

Ja

Sigvard Jakopson M

Ja

Bo Frank

M

Ja

Lisa Larsson

S

Ja

Sofia Stynsberg

M

Ja

Carin Högstedt

V

Nej

Malin Lauber

S

Ja

Sven Johansson

C

Ja

Catharina Winberg M

Ja

Margareta Jonsson C

Ja

Tobias Adersjö

MP

Ja

Cecilia Lundin
Danielsson
Cenneth Quick

S

Ja

Maria Carlsson

S

Ja

Tomas Thornell

S

Ja

M

Ja

S

Ja

Tony Lundstedt

S

Ja

Cheryl Jones Fur

MP

Ja

Marie-Louise
Gustavsson
Martin Edberg

S

Ja

Ulf Hedin

M

Ja

Emelie Öberg

S

Ja

Martina Forsberg

S

Ja

Yusuf Isik

S

Ja

Erik Jansson

MP

Ja

Nils Fransson

L

Ja
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§ 76

Dnr 2017-00170

Hantering av tillväxtsinvesteringar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige kompletterar ”Riktlinjer för budget, ekonomiska
rapporter, bokslut och årsrapporter” under rubriken ”Investeringar” med
följande tillägg:
Tillväxtinvesteringar i infrastruktur
För så kallade tillväxtinvesteringar i infrastruktur (gator, cykelvägar,
tunnlar, rondeller etc.) som inte ska belasta exploateringsverksamheten
gäller följande:
I samband med budgetberedningen presenteras aktuella projekt,
investeringsbelopp samt driftkostnad fördelat på kommande treårsperiod.
Budgetberedningen bedömer och föreslår fullmäktige att uppta ett eventuellt
driftanslag avseende ”Kompensation för tillväxtinvesteringar i
infrastruktur” under gemensam finansiering. Anslaget utfördelas till berörda
nämnder och styrelser i takt med att investeringarna blir klara.
Bakgrund
Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och
iordningsställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller
industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga
kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA och
elanläggningar m.m.
Med tillväxtinvesteringar avses exempelvis tunnlar, gång- och cykelvägar,
rondeller och gator som binder samman exploateringsområdet med övrig
infrastruktur i staden.
Regler för redovisning av utgifter kopplade till kommunal markexploatering
finns i Lagen om kommunal redovisning och i rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning.
Av Plan- och bygglagens 4 kapitel 40 § framgår att ”Ett exploateringsavtal
får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller
finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser
och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder.
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Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.
De åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå
i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.”
Finansieringen av ett kommunalt exploateringsprojekt kan ske på olika sätt.
Utgifterna kan finansieras med följande typer av inkomster:
 Skattemedel
 Avgifter för planläggning och bygglov
 Genom markförsäljning till extern byggherre
 Genom tomtförsäljning
 Genom uttag av gatukostnadsersättning
 Genom uttag av anläggningsavgifter för VA, el och fjärrvärme
Av särskild betydelse vid redovisning av markexploatering är jämförbarhet,
öppenhet och transparens.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 140/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
komplettera ”Riktlinjer för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och
årsrapporter” under rubriken ”Investeringar” med följande tillägg:
Tillväxtinvesteringar i infrastruktur
För så kallade tillväxtinvesteringar i infrastruktur (gator, cykelvägar,
tunnlar, rondeller etc.) som inte ska belasta exploateringsverksamheten
gäller följande:
I samband med budgetberedningen presenteras aktuella projekt,
investeringsbelopp samt driftkostnad fördelat på kommande treårsperiod.
Budgetberedningen bedömer och föreslår fullmäktige att uppta ett eventuellt
driftanslag avseende ”Kompensation för tillväxtinvesteringar i
infrastruktur” under gemensam finansiering. Anslaget utfördelas till berörda
nämnder och styrelser i takt med att investeringarna blir klara.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 7 mars 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att diskussioner har
förts inom kommunen om vilka investeringsobjekt och hur stor del av dessa
som kan anses stå i rimligt förhållande till exploatörens nytta och därmed
belasta denne. Praxis som gällt i Växjö kommun har varit att låta exploatören
ta alla kostnader som är knutna till de enskilda exploateringsprojekten. I takt
med att staden växer, växer också behovet på större infrastruktursatsningar
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som inte enbart är till gagn för den enskilda exploateringen. Det handlar om
byggande av huvudleder, cirkulationsplatser, cykelvägar, tunnlar, mm.
För att hitta en väg fram i en fördelning av denna typ av kostnader har
planeringskontoret tagit fram ett förslag till fördelningsmall:
 Om exploatörens nytta är >75 % tar exploatören 100 % kostnad
 Om exploatörens nytta är 25 % till 75 % nytta medför 50/50
fördelning mellan skattekollektivet och exploatören.
 Om exploatörens nytta är <25 % tar skattekollektivet 100 % kostnad.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen (ekonomichefen, planeringschefen)
Författningssamlingen
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§ 77

Dnr 2017-00209

Fastställande av köavgiften för Växjös kommunala
bostadsförmedling - 1 juli 2017 till den 30 juni 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige förnyar köavgiften för Växjös kommunala
bostadsförmedling för tiden 1 juli 2017 till 30 juni 2018.
2. Kommunfullmäktige beslutar att köavgiften för denna period ska
vara etthundra kronor.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2014 om att inrätta en
kommunalbostadsförmedling och att från och med den 1 juli 2014 ta en årlig
avgift om 100 kr av sökanden över 20 år i den vanliga bostadskön. Avgiften
ska omprövas årligen. Studentbostadskön skulle alltjämt vara avgiftsfri.
Vidare beslutades att ett aktivitetskrav skulle införas för alla under 70 år.
Vidare skulle det vara möjligt att ställa sig i kö från och med det år sökanden
fyller 17 år. Enligt tidigare beslut ska bostadskön öppnas upp för privata
fastighetsägare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 148/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
förnya köavgiften för Växjös kommunala bostadsförmedling för tiden 1 juli
2017 till 30 juni 2018 och att köavgiften för denna period ska vara etthundra
kronor.
Växjö kommunföretag AB har i § 43/2017 beslutat att föreslår
kommunfullmäktige att förnya köavgiften för Växjös kommunala
bostadsförmedling för tiden den 1 juli 2017 till den 30 juni 2018 och att
köavgiften sätts till 100 kronor.

Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Kommunföretag AB
Författningssamlingen
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§ 78

Dnr 2015-00624

Förlängning av överenskommelse med
Linnéuniversitetet angående satsning på
forskningsbaserad kunskap, konkurrenskraft och
tillväxt i universitetsstaden Växjö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att flytta fram avtalsperioden för
överenskommelse med Linnéuniversitetet angående satsning på
forskningsbaserad kunskap, konkurrenskraft och tillväxt i universitetsstaden
Växjö (med dnr: KS/2015-00624) till perioden 2017-2027.
Bakgrund
Beslut om överenskommelse med Linnéuniversitetet angående satsning på
forskningsbaserad kunskap, konkurrenskraft och tillväxt i universitetsstaden
Växjö fattades av Växjö kommunfullmäktige 2015-09-15. Växjö kommun
förbinder sig att verka för att till LNU årligen utge två miljoner kronor i tio
år från och med 2016, för forskningsuppbyggnad inom överenskomna
områden. Relevanta forskningsområden, inom ramen för överenskommelsen,
fastställs i den ledningsgrupp som finns mellan Kommun och LNU.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 149/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta att flytta fram avtalsperioden för överenskommelse med
Linnéuniversitetet angående satsning på forskningsbaserad kunskap,
konkurrenskraft och tillväxt i universitetsstaden Växjö (med dnr: KS/201500624) till perioden 2017-2027.
Kommunchefen har i en skrivelse den 6 mars 2017 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att ledningsgruppen under
2016 fattat beslut om ett treårigt gemensamt forskningsprojekt kopplat till
stadsutvecklingsprojekt Torparängen. Under 2016 upparbetades ca 200 000
kr i detta projekt.
Under 2016 beslutade även ledningsgruppen att stödja utveckling av
forskargrupp och professorstjänst inom digitalisering, som ett led i arbetet
med att stärka kompetensen inom IT med ambitionen att erhålla
civilingenjörsexamensrätt. Rekrytering pågick under sista månaderna av
2016 men tillsattes inte under 2016 varför medel inte betalats ut under 2016
till denna forskning.
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Med anledning av att endast 200 000 kr av överenskommelsens totala 2
Mkr/år utbetalats under 2016 föreslås avtalsperioden flyttas till 2017-2027.
De 200 000 kr föreslås avskrivas från den totala summa som avtalet
omfattar.
Förslaget att flytta fram avtalsperioden för överenskommelsen och villkoren
för detta har skett i dialog och samförstånd med Linnéuniversitetet.

Beslutet skickas till
För kännedom
Linnéuniversitetet
Kommunchefen (utvecklingschefen)
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§ 79

Dnr 2017-00133

Revidering av bestämmelser för Växjö kommuns
mångfaldspris
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade bestämmelser för Växjö
kommuns mångfaldspris.
Bakgrund
Växjö kommuns mångfaldspris delas ut för att uppmärksamma växjöbor,
företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö
kommunkoncernen som bedrivit ett målmedvetet arbete för mångfald,
sammanhållning och likabehandling av människor. Revideringen av
bestämmelserna har initierats av Integrations- och mångfaldsberedningen.
Priset kan delas ut till fysiska och juridiska personer med anknytning till
Växjö kommun. Vem som helst kan nominera en mottagare av priset.
I revideringen av priset föreslås två pris utifrån mångfaldsprogrammet:
 Ett för samhällsperspektivet ”Ett sammanhållet Växjö” för företag,
organisationer, enskilda personer.
 Ett för verksamhet- och medarbetarperspektivet för Växjö kommuns
verksamheter/arbetsplatser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 150/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
anta förslaget till reviderade bestämmelser för Växjö kommuns
mångfaldspris.
Kommunchefen har i en skrivelse den 27 februari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Revideringen av
bestämmelserna tydliggör kopplingen mellan mångfaldspriset och
ambitionerna i Mångfaldsprogrammet.
Revideringen innebär inga ekonomiska konsekvenser genom att prissumman
är den samma som tidigare år.
Mångfaldsarbetet är en del av det hållbara samhället och mångfaldspridet är
en del i Växjö kommunkoncerns samlade arbete för mångfald och hållbar
utveckling.
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De reviderade bestämmelserna används för första gången vid utlysningen av
2017 års pris.

Beslutet skickas till
För kännedom
Integrations- och mångfaldsberedningen
Kommunchefen (hållbarhetschefen)
Författningssamlingen
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§ 80

Dnr 2017-00171

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till
nämnder och styrelser under 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Bakgrund
Nämnder, kommunstyrelsen och kommunala bolag har i samband med sina
respektive bokslut lämnat en redovisning över vilka uppdrag som de fått av
kommunfullmäktige under 2016. Utöver dessa uppdrag har även äldre
uppdrag som ännu inte är verkställda redovisats.
Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt över verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut vilket är bakgrunden till denna uppföljning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 151/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
godkänna redovisningen.
Kommunkansliet har gjort en sammanställning av kommunfullmäktiges
uppdrag baserad på redovisningen från nämnder och bolag. Kommunkansliet
har även gått igenom samtliga uppdrag som kommunfullmäktige gav under
2016 och stämt av detta mot nämndernas redovisningar.
I förteckningen nedan redovisas samtliga uppdrag fördelade på nämnd/bolag.
Efter beskrivningen av uppdraget finns en kort kommentar kring
verkställigheten av uppdraget.

Beslutet skickas till
För kännedom
Berörda nämnder och bolag
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§ 81

Dnr 2017-00178

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten överlämnats till
nämnd - mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Bakgrund
Enligt Arbetsformer för nämnder och styrelser i Växjö kommun ska beslut i
ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten överlåtits till
nämnd eller styrelse, redovisas till kommunfullmäktige i april och oktober.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 152/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
godkänna redovisningen.
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning över de beslut som har
fattats i medborgarförslag som har delegerats till kommunstyrelsen eller
nämnd. Redovisningen är baserad på avslutade ärenden på kommunkansliet
sedan den senaste redovisningen i oktober 2016.
Utöver denna sammanställning får kommunfullmäktige löpande under året ta
del av besluten i sin helhet. De medborgarförslag kommunfullmäktige själva
fattat beslut om återfinns inte i denna sammanställning.
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§ 82

Dnr 2017-00124

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag som har kommit in före den 1 mars
2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning av obesvarade
motioner och medborgarförslag presenteras för fullmäktige två gånger per år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 153/2017 föreslagit kommunfullmäktige ska
godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag
Kommunledningsförvaltningen redovisar nedan en förteckning över
obesvarade motioner och medborgarförslag som kommit in före den 1 mars
2017. Beräknad behandling i kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd
baseras på i vilken instans ärendet ligger idag och på när eventuella
remissinstanser ska ha svarat.
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§ 83

Dnr 2017-00210

Val av ersättare i nämnden för arbete och välfärd efter
Kjell Olsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Alf Skogmalm (S) till ny ersättare i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2018-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kjell Olsson (S) har i en skrivelse den 19 mars 2017 avsagt sig uppdraget
som ersättare i nämnden för arbete och välfärd.
Kommunfullmäktige har i § 61/2017 beviljat avsägelsen men lämnat
ersättarplatsen vakant.
Beslutsunderlag
Valnämnden har i § 12/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige utser Alf Skogmalm (S) till ny ersättare i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2018-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Alf Skogmalm
Nämnden för arbete och välfärd
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 84

Dnr 2017-00234

Val av ordförande samt ledamot i styrelsen för Vältöjan
AB- dotterbolag till Växjöbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Anders Bengtsson (C) till ny ordförande i
Vältöjan Fastigheter A AB istället för Per Schöldberg (C)
2. Kommunfullmäktige utser Erik Jansson (MP) till ny ledamot i
Vältöjan Fastigheter A AB istället för Lars Edqvist (MP)
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Växjöbostäder AB har i en skrivelse meddelat att styrelsen för deras
mellanbolag Vältöjan Fastigheter A AB inte längre överensstämmer med
styrelsen för Växjöbostäder AB och önskar därför att kommunfullmäktige
förrättar val av ordförande och ledamot i mellanbolaget.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 13/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta följande:
1. Kommunfullmäktige utser Anders Bengtsson (C) till ny ordförande i
Vältöjan Fastigheter A AB istället för Per Schöldberg (C)
2. Kommunfullmäktige utser Erik Jansson (MP) till ny ledamot i
Vältöjan Fastigheter A AB istället för Lars Edqvist (MP)
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjöbostäder AB
Förtroendemannaregistret
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§ 85

Dnr 2014-00698

Anmälan av gruppledare för Moderaterna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar anmälan i protokollet.
Bakgrund
Oliver Rosengren (M) meddelar att Iréne Bladh ersätter René Jaramillo som
en av Moderaternas gruppledare från och med den 22 april 2017. Detta
innebär att Iréne Bladh övertar det fasta arvodet på 4 timmar per vecka som
René Jaramillo tidigare hade.

Beslutet skickas till
För kännedom
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 86

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
2017-04-04 Motion om strategisk satsning på solenergi - Carin Högstedt
(V) och Eva-Britt Svensson (V)
2017-03-14 Motion om att ta fram en handbok för förtroendevalda och
anställda i Växjö kommun kopplad till FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning - Eva-Britt
Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
Medborgarförslag
2017-04-07 Medborgarförslag om rökförbud i busskurerna
2017-03-31 Medborgarförslag om att införa parkeringsförbud på
Värendsgatan med flera på Söder
2017-03-29 Medborgarförslag om tilläggstjänst vid snöröjning
2017-03-27 Medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i hörnet av
Skyttegatan, Öster
2017-03-20 Medborgarförslag om asfaltering och tillkomst av cykelbanor i
norra delen av Växjö tätort
2017-03-16 Medborgarförslag om utbildning samt tävling om Växjös
grönaste familj
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§ 87

Dnr 2017-00098

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta
genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta
genom medborgarförslag:
 Medborgarförslag om utbildning samt tävling om Växjös grönaste
familj överlämnas till kommunstyrelsen
 Medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i hörnet av
Skyttegatan, Öster överlämnas till tekniska nämnden
 Medborgarförslag om tilläggstjänst vid snöröjning överlämnas till
tekniska nämnden
 Medborgarförslag om asfaltering och tillkomst av cykelbanor i norra
delen av Växjö tätort överlämnas till tekniska nämnden
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
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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§ 88

Dnr 2017-00005

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Följande beslut och skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige efter
senaste sammanträdet:
2017-04-06 Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut om ny ledamot och ny
ersättare efter Neira Dedic(Kahrimanovic) (MP)
2017-04-06 Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut om ny ledamot och
ersättare efter Gunnar Elm (C)
2017-04-05 Omsorgsnämndens beslut gällande motion om att även
anställda inom daglig verksamhet ska få minnesgåva efter 25 år
2017-04-04 Tekniska nämndens beslut - Medborgarförslag om
hundrastgård på Kampen
2017-04-04 Tekniska nämndens beslut - Medborgarförslag om upprustning
av stig i Fyllerydsskogen, vid Madvägens södra del
2017-04-04 Tekniska nämndens beslut - Medborgarförslag om utökning av
hundlatrin/papperskorg på Valhallagatan på Söder i Växjö vid
hästhagen
2017-04-04 Tekniska nämndens beslut - Medborgarförslag om
övergångsställe i korsningen Hejaregatan/Owe Jonssons väg
2017-04-04 Tekniska nämndens beslut - Medborgarförslag om att anlägga
en gång- och cykelväg på östra sidan av Emil Lindells väg
2017-04-04 Tekniska nämndens beslut - § 44 Medborgarförslag om att
sätta upp förbudsskyltar mot tomgångskörning vid
järnvägskorsningar
2017-03-14 Kommunstyrelsens beslut § 101/2017 - Medborgarförslag om
nytt postnummer för medborgare i Furuby socken
2017-02-09 Begäran om att dra tillbaka medborgarförslag
2017-03-20 VKAB beslut § 44/2017 Återrapportering på
kommunfullmäktiges beslut och uppdrag till VKAB
2017-03-20 VKAB beslut § 42/2017 Årsredovisning
2017-03-16 Kultur- och fritidsnämndens beslut rörande medborgarförslag
om aktivitetsområde för äldre barn i Sandsbro
Ordförande Bo Frank informerar vid dagens sammanträde om U19 VM i
innebandy som arrangeras i Växjö den 3-7 maj.
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Ordförande meddelar att kommunen har beredskap för att uppvakta Växjö
Vipers på söndag som då spelar SM-final i innebandy.
Ordförande informerar slutligen om valborgsfirandet på valborgsmässoafton.
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