SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-03-21

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 – 18.35
Bo Frank (M), ordförande
Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande
Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande §§ 26-46,
48-65
Tobias Adersjö (MP)
Patricia Aguilera (S)
Iréne Bladh (M)
Maria Carlsson (S)
Martin Edberg (S)
Andreas Ekman (M)
Ann-Christin Eriksson (V)
Nils Fransson (L)
Anna Gustbée (M) §§ 44, 52-65
Cenneth Quick (M) §§ 26-43, 45-51
Rose-Marie Holmqvist (S)
Charlotte Holmström (SD)
Anna Hultstein (M)
Andreas Håkansson (C)
Carin Högstedt (V)
Sigvard Jakopsson (M)
Ulf Hedin (M)
Eva Johansson (C)
Cheryl Jones Fur (MP)
Åsa Karlsson Björkmarker (S)
Malin Lauber (S)
Anders Lindoff (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)
Pontus Nordfjell (SD)
Pia Philipsson (M)
Nils Posse (M) §§ 26-52
Oliver Rosengren (M)
Per Schöldberg (C)
Annika Stacke (L) §§ 26-51
Lennart Adell Kind (L) §§ 52-65
Gunnar Storbjörk (S)
Gullvi Strååt (S)
Sofia Stynsberg (M)
Jon Malmqvist (KD)
Eva-Britt Svensson (V)
Anna Tenje (M) §§ 26-39, 45-51
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Hugo Carlsson (M) §§ 40-44, 52-65
Pernilla Tornéus (M)
Pierre Wiberg (M)
Catharina Winberg (M)
Emelie Öberg (S)
Örjan Mossberg (V)
Hugo Hermansson (S)
Björn Svensson (M)
Yusuf Isik (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Gunnel Jansson (MP)
Margareta Jonsson (C)
Gudrun Holmberg (C)
Andreas Lindström (M)
Benny Johansson (M) §§ 38-65
Eva Christensen (M) §§ 26-37, §§ 53-65
Olle Sandahl (KD) §§ 26-35
Anna Zelvin (KD) §§ 36-65
Julia Berg (S)
Lars-Ove Hedman (S)
Tomas Thornell (S) §§ 26-52
Ibrahim Buh Gelle (S) §§ 53-65
Lisa Larsson (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Erik Jansson (MP)
Fredrik Svensson (-) §§ 37-65
Övriga närvarande
Ersättare

Kerstin Kindstrand (MP)
Birgitta Nilsson (C)
Ezzedine Ernez (C)
Agneta Nordlund G-son (M)
Agneta Skoglund (M)
Håkan Frizén (V)
Sven Johansson (C)
Ove Löfqvist (M)
Thomas Nordahl (M)

Tjänstepersoner

Martin Fransson, sekreterare

Övriga

Ingrid Burman, landshövding Kronobergs län § 29
Shpetim Zhegrova, ordförande för
kommunfullmäktige i Vushtrri, Kosovo § 30
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Pernilla Bodin, hållbarhetsgruppen § 31
Agnes Ysander, utredare § 32
Carl-Olof Bengtsson, ordförande kommunens
revisorer § 54
Justering
Justerare

Marie-Louise Gustavsson (S)
Pierre Wiberg (M)

Plats och tid

Kommunkansliet, måndagen den 27 mars, kl. 09.00

Justerade paragrafer

§§ 26-65

Ajournering

15.35 – 15.55
17.10 – 17.15 Allmänhetens frågestund
17.50 – 18.00

Allmänhetens
frågestund

Ingmar Karlsson frågar Per Schöldberg (C),
ordförande i organisations- och personalutskottet,
om lärarlönelyftet och om det finns planer på att
ändra reglerna för vilka som får det.
Per Schöldberg svarar.

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§§ 26-38, 45-51, 39-44, 52-65

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

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

Justerare

……………………………………
Pierre Wiberg
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2017-03-21 är justerat.
Anslagsdag

2017-03-27

Anslaget tas ner

2017-04-18

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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§ 26

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Marie-Louise Gustavsson (S) och Pierre
Wiberg (M) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera dagens
protokoll.
Justering äger rum måndagen den 27 mars 2017 kl. 09.00 i kommunhuset,
kommunkansliet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr 314082

Parentation över Gunnar Elm
Ordförande Bo Frank håller en parentation över fullmäktigeledamoten
Gunnar Elm.
Ordförande avslutar parentationen med att be fullmäktige gemensamt hedra
minnet av Gunnar Elm med en tyst stund.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande tillägg:
 Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktige efter Gunnar Elm (C)

Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
dagordningen med följande tillägg: Fyllnadsval av ledamot i
kommunfullmäktige efter Gunnar Elm (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 313844

Information från nytillträdde landshövdingen i
Kronobergs län, Ingrid Burman
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Ingrid Burman, nytillträdd landshövding för Kronobergs län presenterar sig
själv för kommunfullmäktige och informerar om länsstyrelsens verksamhet
och uppdrag. Burman betonar bl.a. betydelsen av samverkan med såväl
kommuner, näringsliv och ideella krafter för att utveckla länet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr 313845

Tal av Shpetim Zhegrova, ordförande för
kommunfullmäktige i Vushtrri, Kosovo
Shpetim Zhegrova, ordförande för kommunfullmäktige i Vushtrri, Kosovo
informerar om Vushtrri och tackar för det samarbete som Vushtrri och Växjö
kommun har tillsammans.
Zhegrova informerar om de utmaningar som kommunen har och hur de med
hjälp av bland annat Växjö genomfört förändringar och förbättringar av
servicen till medborgarna. Zhegrova informerar också om det politiska
arbetet i Vushtrri.
Avslutningsvis överlämnas en gåva till kommunfullmäktiges ordförande Bo
Frank.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr 2014-00776

Information om kemikalieplan för Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Pernilla Bodin hållbarhetsgruppen informerar om den antagna
kemikaliplanen för Växjö kommun.
Kemikaliefrågan kommer bli en av de viktiga framtidsfrågorna.
Kemikalieplanen utgår från målen i miljöprogrammet. Ett särskilt fokus i
planen är barnen då barn och ungdomar är särskilt känsliga för kemikaliers
skadliga effekter under uppväxten.
Målet är att kommunen minskar och succesivt fasar ut farliga kemikalier i
verksamheten och att vi hanterar kvarvarande kemikalier på rätt sätt. Att öka
kunskapen kring kemikalier i samhället och i kommunorganisationen är en
annan viktig del av kemikalieplanen.
Tillsynsverksamheten med rådgivning och krav är också en viktig fråga för
kommunen för att säkerställa att medborgare inte utsätts för farliga
produkter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr 2016-00667

Information om lokal handlingsplan för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Agnes Ysander, utredare, informerar om kommunens handlingsplan mot
våldsbejakande extremism som har antagits av kommunstyrelsen.
I Sverige finns tre typer av extremism, högerextremism, autonom extremism
och islamistisk extremism.
Ysander redogör för innehållet i handlingsprogrammet och hur kommunens
fortsatta arbete med frågan ska bedrivas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Håkan Frizén (V) frågar kultur och fritidsnämndens ordförande Eva
Johansson (C) om vad som händer med simhallen, kommer den stängas
under byggnation och vad händer med äventyrsbadet.
Svar lämnas av Eva Johansson.
Emelie Öberg (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) om Liberalernas förslag att förbjuda ovaccinerade barn på
förskolan.
Pernilla Tornéus svarar.
Ann-Christin Eriksson (V) frågar Eva Johansson (C) om vad som kommer
hända men den personal som sköter bl.a. Myresjöhus Arena vid en ny
upphandling och om verksamhetsövergång är aktuellt. Hon frågar också om
var beslutet är taget att kommunen inte kommer lämna anbud.
Eva Johansson svarar.
Julia Berg (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Oliver
Rosengren (M), om kommunens tillämpning av alkohollagen.
Oliver Rosengren svarar.
Örjan Mossberg (V) frågar Nils Fransson (L), ordförande i
byggnadsnämnden, om planket vid Strykjärnet och när vi kan få en lösning
på frågan.
Nils Fransson svarar.
Malin Lauber (S) frågar Oliver Rosengren (M) om besparingar på
socialpsykiatrin och hur besparingen ska genomföras.
Oliver Rosengren svarar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Martin Edberg (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om
hur den aktuella situationen är när det gäller bemanning och
vikarietillsättning inom funktionshinderomsorg och äldreomsorg.
Ulf Hedin svarar.
Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia
Stynsberg (M) om ny zonindelning och när boende på Väster kan förvänta
sig att zonindelningen är implementerad där.
Sofia Stynsberg svarar.
Tomas Thornell (S) frågar Eva Johansson (C) om den offentliga konsten och
kommunens 1 % mål vid byggnationer.
Eva Johansson svarar.
Gunnar Storbjörk (S) frågar Oliver Rosengren (M) om hans syn på offentlig
konst.
Oliver Rosengren svarar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

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 senaste sammanträdet:
2017-02-28 Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) från Carin Högstedt (V) om kommunens förskolor
och personalsituationen
2017-03-08 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje
(M) från Örjan Mossberg (V) om kommunens klimatmål

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr 2016-01153

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande
Anna Tenje (M) till Malin Lauber (S) om kommunens
stöd till civilsamhället
Kommunfullmäktige har i § 15/2017 medgett en interpellation från Malin
Lauber (S) till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) om
kommunens stöd till civilsamhället.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Dnr 2017-00160

Interpellationssvar från utbildningsnämndens
ordförande Pernilla Tornéus (M) till Carin Högstedt (V)
om Växjö kommuns förskolor och personalsituationen
Kommunfullmäktige har i § 34/2017 medgett en interpellation från Carin
Högstedt (V) till utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) om
Växjö kommuns förskolor och personalsituationen.
Interpellationen besvaras av Pernilla Tornéus.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Dnr 2017-00038

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande
Anna Tenje (M) till Örjan Mossberg (V) om att klara
kommunens klimatmål
Kommunfullmäktige har i § 34/2017 medgett en interpellation från Örjan
Mossberg (V) till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) om att
klara kommunens klimatmål.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr 2016-00914

Motion om att bygga trygghetsbostäder - Åsa Karlsson
Björkmarker (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att förslaget finns med i budget
2017 och konstaterar att ett arbete i enlighet med motionen pågår. Växjö
Kommunföretag AB arbetar med att ta fram en omvärldsanalys och en
behovsanalys på hur andra kommuner har arbetat med trygghetsboenden.
Detta ska ligga som en grund för fortsatt planering och byggnation av
trygghetsboenden.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
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
planerar och bygger trygghetsboenden, det vill säga små och medelstora
lägenheter för äldre personer, där det finns tillgång till gemensamma lokaler
med aktiviteter, personal på angivna tider samt matsal eller restaurang. I
motionen anger förslagsställarna att trygghetsbostäder genom att tillgodose
behov av trygghet och social gemenskap bl.a. bidrar till att klara
ambitionerna om att äldre ska kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som
möjligt, öka livskvaliteten och deltagandet i samhället för äldre, samt att det
även en effektiv förebyggande insats mot behovet av tyngre vårdinsatser i
framtiden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 69/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att förslaget finns med i budget 2017 och konstaterar
att ett arbete i enlighet med motionen pågår. Växjö Kommunföretag AB
arbetar med att ta fram en omvärldsanalys och en behovsanalys på hur andra
kommuner har arbetat med trygghetsboenden. Detta ska ligga som en grund
för fortsatt planering och byggnation av trygghetsboenden.
Ordförande har i en skrivelse, den 12 januari 2016, lämnat förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden har i § 111 beslutat att besvara kommunstyrelsen med att
vi utifrån den verksamhet vi bedriver med särskilt boende och hemtjänst ser
positivt på byggandet av såväl trygghetsbostäder som seniorbostäder.
Omsorgsnämnden förordar att kommunstyrelsen besvarar motionen då det
motionärerna vill åstadkomma redan finns med i kommunens planering, inte
minst när det gäller projektet ”Framtidens boende för äldre” på Hovslund.
Växjö Kommunföretag AB har i § 182/2016 lämnat följande yttrande:
VKAB föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med att förslaget
redan finns med budget för 2017. Styrelsen ger vd i uppdrag att göra en
omvärldsanalys och behovsanalys på hur andra kommuner arbetat med
trygghetsboenden och att man därefter tar ställning till hur planering och
byggnation av trygghetsboenden inom Växjö kommun ska ske.
Yrkanden
Tomas Thornell (S) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S) och
Eva-Britt Svensson (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Catharina Winberg (M) med instämmande Nils Fransson (L) och Gunnel
Jansson (MP): 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 36 röster
mot 24 röster för Tomas Thornells yrkande. En ledamot var frånvarande. Se
omröstningsbilaga 1.
Beslutet skickas till
För kännedom
Omsorgsnämnden
Växjö Kommunföretag AB
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Omröstningsbilaga 1
§ 38

Motion om att bygga trygghetsbostäder - Åsa Karlsson Björkmarker (S)

Sammanlagt resultat
Ja

36

Avstår

0

Nej

24

Ej röstat

1

Tot. antal ledamöter

61

Individuella resultat
Anders Lindoff

S

Nej

Cheryl
1 Jones Fur

MP

Ja

Marie-Louise
1
Gustavsson

S

Nej

1

Andreas Ekman

M

Ja

Emelie
1 Öberg

S

Nej

Martin
1 Edberg

S

Nej

1

Andreas
C
Håkansson
Andreas Lindström M

Ja

Erik Jansson
1

MP

Ja

Nils1Fransson

L

Ja

1

Ja

Eva Johansson
1

C

Ja

Nils1Posse

M

Ja

1

Anette Nerlie
Anderberg
Anna Hultstein

S

Nej

Eva-Britt
1 Svensson V

Nej

Oliver
1 Rosengren

M

Ja

1

M

Ja

Fredrik
1 Svensson

Ja

Örjan
1 Mossberg

V

Nej

1

Anna Tenje

M

Ja

Gudrun
1 Holmberg C

Ja

1
Patricia
Aguilera

S

Nej

1

Anna Zelvin

KD

Ja

Gullvi1 Strååt

S

Nej

Per1Schöldberg

C

Ja

1

Ann-Christin
Eriksson
Annika Stacke

V

Nej

Gunnar
1 Storbjörk

S

Nej

Pernilla
1
Tornéus

M

Ja

1

L

MP

-

Ja

Gunnel
1 Jansson

Ja

Pia1Philipsson

M

Ja

1

Ann-Kristin
S
Lindqvist
Åsa K Björkmarker S

Nej

Hugo1Hermansson S

Nej

Pierre
1 Wiberg

M

Ja

1

Nej

Iréne1Bladh

M

Ja

Pontus
1 Nordfjell

SD

Ja

1

Benny Johansson M

Ja

Jon Malmqvist
1

KD

Ja

Nej

1

Björn Svensson

M

Ja

Julia 1Berg

S

Nej

Rose-Marie
1
S
Holmqvist
Sigvard
1
Jakopson M

Ja

1

Bo Frank

M

Ja

Lars-Ove
1
Hedman S

Nej

Sofia
1 Stynsberg

M

Ja

1

Carin Högstedt

V

Nej

Lena1Wibroe

M

Ja

Sven
1 Johansson

C

Ja

1

Catharina Winberg M

Ja

Lisa Larsson
1

S

Nej

Tobias
1 Adersjö

MP

Ja

1

Cecilia Lundin
Danielsson
Cenneth Quick

S

Nej

Malin1Lauber

S

Nej

1 Thornell
Tomas

S

Nej

1

M

Ja

Margareta
1
Jonsson C

Ja

Ulf 1Hedin

M

Ja

1

Charlotte
Holmström

SD

Ja

Maria1 Carlsson

Nej

Yusuf
1 Isik

S

Nej

1
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§ 39

Dnr 2016-00891

Medborgarförslag om att öppna upp för solen runt
Växjösjön
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget i enlighet med tekniska
nämndens yttrande, där det framgår att tekniska förvaltningen kommer
genomföra gallring i vissa delar runt Växjösjön under vintern 2017, medan
andra delar kommer förbli tätare. Detta med förhoppning att de som går
kring sjön ska uppskatta variationen och mångfalden.

Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom den 10 september 2016 där förslagsställaren
föreslår att man ska öppna upp för mer sol kring Växjösjön, så att folk som
rör sig kring sjön slipper gå i skuggan. Detta skulle, enligt förslagsställaren,
även gynna faunan kring sjön.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 70/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara medborgarförslaget i enlighet med tekniska nämndens yttrande, där
det framgår att tekniska förvaltningen kommer genomföra gallring i vissa
delar runt Växjösjön under vintern 2017, medan andra delar kommer förbli
tätare. Detta med förhoppning att de som går kring sjön ska uppskatta
variationen och mångfalden.
Tekniska nämnden har i § 181/2016 lämnat följande yttrande:
Tekniska nämnden genomför gallring i vissa delar runt Växjösjön under
vintern 2017, medan andra delar får förbli tätare. Vår förhoppning är att de
som går kring sjön ska uppskatta variationen och mångfalden.
Yrkanden
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.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 40

Dnr 2016-01034

Medborgarförslag om fossilfri utdelning av tidning,
magasin, post, annonsblad m.m. inom Växjö tätort
under nattetid
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att bullerfrågan
verkar vara löst och att 2030 ska Växjö kommun vara fossilbränslefri.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom den 8 november 2016 föreslås att
utdelning av tidningar, magasin, annonsblad m.m. som sker under nätterna
inom Växjö tätort ska distribueras utan hjälp av fossila bränslen.
Anledningen är att den nattliga utdelningen har orsakat buller som väcker
förslagsställaren och hans grannar. Förslagsställaren menar att om utdelning
skulle ske med till exempel elfordon eller cyklar istället, skulle detta leda till
dels en bättre miljö och dels slipper medborgarna buller som stör sömnen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 108/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara medborgarförslaget med bullerfrågan verkar vara löst och att 2030
ska Växjö kommun vara fossilbränslefri.
Miljö – och hälsoskyddsnämnden har i § 8/2017 lämnat följande yttrande
över medborgarförslaget:
Nämnden är positiv till att transporter i tätorten, liksom i hela kommunen, till
så stor del som möjligt sker med fossilfria drivmedelsalternativ. Kommunen
har dock begränsad möjlighet att styra frågan eftersom distributionen av
tidningar sker i privat näringsverksamhet.
Nämnden bedömer att förslaget om att övergå till fossilfri distribution av
olika försändelser nattetid inte garanterar den effekt som förslagsställaren
vill uppnå. Fordon som drivs på fossila bränslen kan vara tämligen tysta.
Likaså kan man inte garantera att motorfordon som drivs av icke fossila
bränslen är bullerfria. Två olika miljöaspekter – buller och klimatpåverkan –
blandas ihop i förslaget.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har sedan hösten 2015 handlagt ett
tillsynsärende gällande en tidningsutdelare på Teleborg som använde en
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ganska ljudlig moped i tjänsten. Flera personer hörde av sig till kontoret
eftersom de blev väckta av bullret, bland annat författaren till det aktuella
medborgarförslaget. Enligt uppgift från den ansvariga verksamhetsutövaren
Tidningsbärarna så använder alla deras anställda sina privata fordon då de
delar ut tidningar och andra försändelser. På grund av klagomålen
införskaffade Tidningsbärarna en eldriven lastcykel till den aktuella
tidningsutdelaren. Vid några tillfällen under hösten 2016 har lastcykeln varit
trasig och tidningsutdelaren har då använt sin moped. Tidningsbärarna
kommer under vintern 2016-2017 att ändra anställningsvillkoren, så att de i
fortsättningen tillhandahåller cyklar som ska användas vid all distribution.
Därmed bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att bullerproblemet
kommer att vara löst.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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§ 41

Dnr 2017-00029

Medborgarförslag om en tågstation i Åryd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun
står fast vid att, i enlighet med översiktsplanen från 2012, på lång sikt
bevaka möjligheten för ett tågstopp i Åryd, då vi ser mycket positivt på ett
sådant stopp för ortens utveckling. Växjö kommun ser dock inte att ett
tågstopp är aktuellt i dagsläget, men kommer arbeta för denna utveckling
tillsammans med övriga aktörer i regionen såsom Region Kronoberg och
Linnéuniversitetet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag som inkom 12 januari 2017 har föreslagit att öppna
upp för tågstopp i Åryd genom byggande av en perrong i anslutning till
mötesspåret på orten. Förslagsställaren konstaterar att Åryd är beläget endast
15 km från Växjö och att ett tågstopp skulle underlätta arbetspendling samt
bidra till att lyfta orten och gynna tillväxten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 109/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara medborgarförslaget med att Växjö kommun står fast vid att, i
enlighet med översiktsplanen från 2012, på lång sikt bevaka möjligheten för
ett tågstopp i Åryd, då vi ser mycket positivt på ett sådant stopp för ortens
utveckling. Växjö kommun ser dock inte att ett tågstopp är aktuellt i
dagsläget, men kommer arbeta för denna utveckling tillsammans med övriga
aktörer i regionen såsom Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 3 februari 2017 redogjort för
ärendet. I skrivelsen framgår bland annat att Växjö kommun ser mycket
positivt på en fullt ut levande region och kommun, där invånare och företag
ska kunna leva, verka och arbeta i hela regionen och kommunen.
Vidare konstateras i skrivelsen att en ort inte per automatik växer bara för att
orten får en station med tågtrafik. Det krävs flera samspelande komponenter
för att en sådan satsning skall lyckas och i detta sammanhang konstateras att
flera aktörer måste samagera för att kunna realisera förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
28 (71)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-03-21

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Kommunchefen (trafikplaneringschefen)
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§ 42

Dnr 2017-00043

Medborgarförslag om en aktivitetsyta nedanför
Hovsberg på parkeringen/fotbollsplanen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med följande motivering:
För närvarande pågår ett större utvecklingsarbete med området
Ringsberg/Kristineberg. Syftet med arbetet är att ta fram ett program för
gestaltning och fysisk miljö för området med målet att göra
Ringsberg/Kristineberg till ett kulturellt och kreativt centrum. Innan det blir
tydligare hur området kommer se ut i framtiden är kommunfullmäktige inte
beredd att tillskapa den efterfrågade aktivitetsytan.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
Ett antal elever och lärare från Kungsmadskolan har i ett medborgarförslag
som inkom i januari 2017 föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar till
lämpliga nämnder i kommunen att genomföra idén om en aktivitetsplan
nedanför Hovsberg, på parkeringen/fotbollsplanen.
Förslagsställarna önskar mer alternativ till fysisk aktivitet inomhus, och man
vill göra fysiska aktiviteter tillgängliga i vardagen. Ett aktivitetsfält med
utomhusgym, hinderbana och kombiplan ger fler chanser till fysisk aktivitet
för både gymnasieelever och Växjöbor i allmänhet enligt förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har § 110/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
avslå medborgarförslaget med följande motivering:
För närvarande pågår ett större utvecklingsarbete med området
Ringsberg/Kristineberg. Syftet med arbetet är att ta fram ett program för
gestaltning och fysisk miljö för området med målet att göra
Ringsberg/Kristineberg till ett kulturellt och kreativt centrum. Innan det blir
tydligare hur området kommer se ut i framtiden är kommunfullmäktige inte
beredd att tillskapa den efterfrågade aktivitetsytan
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Yrkanden
Eva Johansson (M) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Örjans Mossberg (V): Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget
med att idén är god och att aktivitetsytan kan inkluderas i utredningen om
Ringsberg/Kristinebergs framtida innehåll.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställarna
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§ 43

Dnr 2016-01086

Medborgarförslag om utökning av bibliotekstjänster på
omsorgsboenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
omsorgsnämndens och kultur – och fritidsnämndens yttranden. I dessa
framgår bland annat att förslaget i mångt och mycket motsvaras av den
verksamhet som omsorgsnämnden redan bedriver, samt planerade initiativ i
samverkan med kultur- och fritidsnämnden och eventuellt ideella
organisationer. Kultur- och fritidsnämnden har också beslutat att ge
biblioteksorganisationen i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda viss
biblioteksservice, som till exempel högläsning, vid vårdboenden i Växjö
kommun.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att
bibliotekarier regelbundet besöker alla vårdboenden inom kommunen för att
låna ut böcker och ljudböcker, ha högläsning, visa foton, bilder, filmer etc.
Medborgaren vill också att föreläsningar och kurser i önskade ämnen
anordnas, exempelvis genom studieförbund.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 111/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till omsorgsnämndens och
kultur – och fritidsnämndens yttranden. I dessa framgår bland annat att
förslaget i mångt och mycket motsvaras av den verksamhet som
omsorgsnämnden redan bedriver, samt planerade initiativ i samverkan med
kultur- och fritidsnämnden och eventuellt ideella organisationer. Kultur- och
fritidsnämnden har också beslutat att ge biblioteksorganisationen i uppdrag
att undersöka möjligheten att erbjuda viss biblioteksservice, som till exempel
högläsning, vid vårdboenden i Växjö kommun.
Kultur och fritidsnämnden har i § 7/2017 lämnat yttrande följande yttrande:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge biblioteket i uppdrag att
undersöka möjligheten att erbjuda viss biblioteksservice, som till exempel
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högläsning, vid vårdboenden i Växjö kommun. Ett pilotprojekt kommer att
startas under 2017 i samverkan med omsorgsförvaltningen och lokala
volontärorganisationer. Biblioteket kommer att kontakta ansvariga vid
omsorgsförvaltningen för att utreda om det finns intresse av att delta i ett
projekt med högläsning för vårdboende. Kontakt kommer också att tas med
volontärorganisationer för att undersöka om det finns volontärer som vill
besöka vårdboenden och läsa högt samt samtala om böcker med
vårdtagarna. Biblioteket kommer att ta fram ett antal bokkassar med innehåll
anpassat för målgruppen och material som passar för högläsning och samtal.
När det gäller att anordna kurser i önskade ämnen hänvisas till
studieförbund eller andra intressenter, då detta ligger utanför bibliotekets
uppdrag.
Omsorgsnämnden har i § 9/2017 lämnat följande yttrande:
Förslaget om bibliotekariebesök motsvaras av den verksamhet som
omsorgsnämnden redan bedriver, samt planerade initiativ i samverkan med
kultur- och fritidsnämnden och eventuellt ideella organisationer. Utifrån vad
omsorgsnämnden och kultur och fritidsnämnden erbjuder idag finns
möjlighet att tillgodose omsorgstagarnas behov. Gällande kurser är det svårt
att ha ett ändamålsenligt utbud för samtliga särskilda boenden, eftersom det
finns olika intressen och funktionsnivåer bland omsorgstagarna på samma
boende. I de fall där omsorgstagare har önskemål om att delta i en kurs bistår
omsorgsförvaltningen med ledsagning eller i vissa fall genom att ge
kursarrangör möjlighet att verka på ett särskilt boende.
Yrkanden
Eva-Britt Svensson (V) med instämmande av Tomas Thornell (S) och RoseMarie Holmqvist (S): Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med
att hänvisa till omsorgsnämndens och kultur – och fritidsnämndens
yttranden. I dessa framgår bland annat att förslaget i mångt och mycket
motsvaras av den verksamhet som omsorgsnämnden redan bedriver, samt
planerade initiativ i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och
eventuellt ideella organisationer.
Ett pilotprojekt planeras att startas under 2017 i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden och lokala volontärorganisationer. Omsorgsnämnden är
positiv till att delta i ett projekt med högläsning för vårdboende.
Omsorgsnämnden ser positivt på möjligheterna genom olika former av
samarbeten, både med kultur- och fritidsnämnden, studieförbund och
volontärorganisationer att utöka möjligheterna för olika aktiviteter för de
vårdboende.
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Kultur- och fritidsnämnden har också beslutat att ge biblioteksorganisationen
i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda viss biblioteksservice, som
till exempel högläsning, vid vårdboenden i Växjö kommun.
Eva Johansson (C) med instämmande av Gunnel Jansson (MP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 44

Dnr 2017-00112

Medborgarförslag om att Växjös nya stads- och
stationshus ska ha färre arbetsplatser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med följande motivering:
I tävlingsprogrammet till den arkitekttävlingen som anordnades för det nya
stadshuset var utgångspunkten ca 600 arbetsplatser, vilket är antalet i
nuvarande kommunhus. Det slutliga antalet arbetsplatser kan komma att
korrigeras något i nästa steg, men utgångspunkten är att de medarbetare som
arbetar i nuvarande kommunhus också kommer följa med till det nya
stadshuset. Bedömningen som gjorts är att genom att ha medarbetarna
samlade under ett tak kan arbetet utföras enklare och mer effektivt. Då varje
anställd dessutom kommer ha betydligt mindre yta per person i det nya
stadshuset än i det nuvarande, kommer detta också leda till lägre kostnader.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
I ett medborgarförslag presenterar förslagsställaren ett antal argument mot
att det nya stadshuset ska ge plats för 600 arbetsplatser. Förslagsställaren
menar att stadshuset istället borde ha plats för max 100 – 200 arbetsplatser,
där en prioritering utifrån medborgardialogsbehovet bör styra. Slutligen
föreslås att nya direktiv tas fram till den grupp som analyserar lokalbehovet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 112/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
avslå medborgarförslaget med följande motivering:
I tävlingsprogrammet till den arkitekttävlingen som anordnades för det nya
stadshuset var utgångspunkten ca 600 arbetsplatser, vilket är antalet i
nuvarande kommunhus. Det slutliga antalet arbetsplatser kan komma att
korrigeras något i nästa steg, men utgångspunkten är att de medarbetare som
arbetar i nuvarande kommunhus också kommer följa med till det nya
stadshuset. Bedömningen som gjorts är att genom att ha medarbetarna
samlade under ett tak kan arbetet utföras enklare och mer effektivt. Då varje
anställd dessutom kommer ha betydligt mindre yta per person i det nya
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stadshuset än i det nuvarande, kommer detta också leda till lägre kostnader.
Förslagsställaren presenterar sitt förslag i samband med
kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Yrkanden
Carin Högstedt (V) Fullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
instämma i synpunkten att ökad kontorisering av den absoluta stadskärnan
bör undvikas.
Eftersom det är bostäder och inte nya kontor som är det stora akuta behovet i
Växjö de närmaste åren kommer kommunen att skjuta på planerna på ett nytt
kommunhus och i stället satsa på bostäder i området Norra station.
Per Schöldberg (C) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 45

Dnr 2017-00016

Revidering av arvodesbestämmelser för
förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderade arvodesbestämmelser för
förtroendevalda.
Bakgrund
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott gav under våren 2017
kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av gällande bestämmelser
avseende sjukskrivningar, föräldraledighet och vård av sjukt barn för
förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 40/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska anta
förslag till reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
Kommunchefen har i en skrivelse den 9 januari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen gått igenom gällande bestämmelser, och även jämfört hur
andra kommuner hanterar dessa frågor. Mot bakgrund av denna genomgång
konstateras att ett antal ändringar i arvodesbestämmelserna behöver göras.

Beslutet skickas till
För kännedom
Gruppledarna
Kommunchefen (HR-chefen, kanslichefen)
Författningssamlingen
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§ 46

Dnr 2016-01097

Ianspråktagande av renhållningens eget kapital för
införande av fastighetsnära insamling samt byggnation
av ny återvinningscentral på Norremark
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att öronmärka totalt 25 mkr av Renhållningens
eget kapital för införandet av fastighetsnära insamling samt för byggnation
av ny återvinningscentral på Norremark. Av dessa 25 mkr ska 15 mkr
fördelas till för införandet av fastighetsnära insamling och 10 mkr till
byggnation av ny återvinningscentral på Norremark.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 167/2016 föreslagit att kommunfullmäktige ska
öronmärka 15 mkr av renhållningens eget kapital för införandet av
fastighetsnära insamling samt 10 mkr för byggnation av ny
återvinningscentral på Norremark.
Enligt nämnden finns ett behov av att bygga ut Norremarks
återvinningscentral för att anpassa den efter dagens och framtidens ökande
befolkningsmängd samt moderna krav på återvinning. Det finns även ett
behov av att i Växjö införa fastighetsnära insamling av förpackningar för att
öka återvinningen, underlätta sorteringen för kunden samt minska mängden
avfall som transporteras till förbränning. Projekten delfinansieras med del av
renhållningens egna kapital. Det egna kapitalet uppgick vid bokslut 2015 till
29 mkr.
Syftet med denna avsättning är att få ned driftkostnaden och därmed
påverkan på renhållningstaxan av de båda projekten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 71/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta att öronmärka totalt 25 mkr av Renhållningens eget kapital för
införandet av fastighetsnära insamling samt för byggnation av ny
återvinningscentral på Norremark. Av dessa 25 mkr ska 15 mkr fördelas till
för införandet av fastighetsnära insamling och 10 mkr till
byggnation av ny återvinningscentral på Norremark.
Tekniska nämnden har i § 167/2016 beslutat följande:
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Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att öronmärka 15 mkr av
renhållningens eget kapital för införandet av fastighetsnära insamling samt
10 mkr för byggnation av ny återvinningscentral på Norremark.
Yrkanden
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
Tekniska nämnden
Kommunchefen (ekonomichefen)
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§ 47

Dnr 2015-00353

Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och
aktieägaravtal för AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning, nytt ägardirektiv
och nytt aktieägaravtal för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att
underteckna det nya aktieägaravtalet.
Jäv
Lena Wibroe (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Bakgrund
Växjö kommun är tillsammans med Region Kronoberg och Landstinget
Blekinge ägare till bolaget AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Regionteatern Blekinge Kronoberg inkom i april 2015 med en hemställan
om ett förändrat grunduppdrag med anledning av det utvecklingsarbete kring
professionell dans som bolaget drivit sedan 2012 på gemensamt uppdrag av
de tre ägarna.
Vid gemensamt ägarsamråd mellan ägarna beslutades i oktober 2015 att
uppdra åt förvaltningarna att gemensamt utarbeta förslag till ett förändrat
grunduppdrag till Regionteatern Blekinge Kronoberg och i samband med det
se över bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.
Förslaget utgår från Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg.
Förtroendevalda med kulturansvar har stämt av underlaget vid särskilda
ägaröverläggningar i april och maj 2016. Förslaget har även diskuterats vid
formellt ägarsamråd mellan ägarna i september 2016. Ägarsamrådet
beslutade att rekommendera respektive fullmäktige att godkänna de nya
styrdokumenten för bolaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 72/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta följande:
1. Kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning, nytt ägardirektiv
och nytt aktieägaravtal för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
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2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att
underteckna det nya aktieägaravtalet.
Kultur- och fritidsnämnden har i § 136/2016 behandlat ärendet och föreslår
att kommunfullmäktige ska godkänna ny bolagsordning, nytt ägardirektiv
och nytt aktieägaravtal för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Finansiering av bolaget från ägarna regleras i aktieägaravtalet och för Växjö
kommun innebär det 4 828 166 kronor per år. Parterna fastställer efter
gemensamt samråd uppräkningsprocent för nästkommande år senast den 30
september. Finansieringen sker inom ramen för kultur- och fritidsnämndens
budget.

Beslutet skickas till
För kännedom
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Region Kronoberg
Landstinget Blekinge
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 48

Dnr 2017-00114

Revidering av avgifter för serveringstillstånd och tillsyn
enligt alkohollagen 2017 (2010:1622)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av avgifter för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i enlighet med
nämnden för arbete och välfärds beslut i § 17/2017.
Bakgrund
Nämnden för arbete och välfärd har i § 17/2017 föreslagit nya avgifter för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och översänt
dem till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 102/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
anta förslag till revidering av avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen (2010:1622) i enlighet med nämnden för arbete och välfärds
beslut i § 17/2017.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 17/2017 beslutat följande:
Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till ändring av
vissa avgifter och tillägg av nya avgifter och hos kommunfullmäktige
hemställa att avgiftsförslaget fastställs från då kommunfullmäktiges beslut
vunnit laga kraft.
Växjö kommun reviderade senast sina avgifter för tillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen 2015-06-15.
Nämnden för arbete och välfärd har gett förvaltningen i uppdrag att se över
avgiften för när det sker en ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd. I
samband med att ett sådant förslag bereds föreslår förvaltningen ytterligare
några förändringar och tillägg i avgifterna.
Handläggningen rörande serveringstillstånd och tillsyn är avgiftsfinansierad
och ska inte belasta den skattefinansierade verksamheten i kommunen enligt
de förarbeten som ligger till grund för alkohollagen.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
Författningssamlingen
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§ 49

Dnr 2017-00110

Revidering av kommunstyrelsens reglemente - ändrade
beloppsgränser vid förvärv av fastigheter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner följande ändring i kommunstyrelsens
reglemente i punkten 6.5 f):
6.5 Kommunstyrelsen ska besluta om
f) köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller
inlösen enligt plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel där
värdet i varje enskilt fall understiger 0,5 5 mkr.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har bland annat i budget 2017 betonat vikten av
tillgången till byggbar mark för såväl bostads- som verksamhetsändamål.
För att trygga tillgången till mark måste kommunen vara en aktiv aktör på
fastighetsmarknaden. Det kan idag med gällande delegation innebära
problem att ett fullmäktigebeslut behöver inhämtas så fort köpeskillingen
överstiger 500 000 kr. Mot bakgrund av detta har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag på utökad delegation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 103/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
godkänna följande ändring i kommunstyrelsens reglemente i punkten 6.5 f):
6.5 Kommunstyrelsen ska besluta om
f) köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller
inlösen enligt plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel där
värdet i varje enskilt fall understiger 0,5 5 mkr
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan att godkänna följande tillägg och
ändringar av kommunstyrelsens delegationsordning:
Ny punkt 7.10 som delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott:
Försäljning eller förvärv av mark samt byte eller
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fastighetsreglering under följande förutsättningar i varje enskilt
fall
- likviden får inte överstiga 3 000 000 kronor exklusive
lagfarts- och förrättningskostnader
- det sammanlagda värdet av övriga ersättningar och
kommunala åtaganden får inte överstiga fyra prisbasbelopp
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 14 februari 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktiges delegation
till kommunstyrelsen utökas från dagens 500 000 kr till 5 miljoner kronor.
Samtidigt föreslås att kommunstyrelsen i sin tur delegerar förvärv upp till en
miljon kronor till kommunchefen och förvärv mellan 1 och 3 miljoner
kronor till kommunstyrelsens arbetsutskott. Förvärv mellan 3 och 5 miljoner
kronor beslutas av kommunstyrelsen och förvärv över 5 miljoner kronor
kommer även fortsättningsvis beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att detta kommer snabba
på och underlätta framförallt förvärv av mindre fastigheter där säljaren inte
vill invänta ett godkännande av fullmäktige som kan ligga upp till ett par
månader fram i tiden.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen (kanslichefen, planeringschefen)
Författningssamlingen
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§ 50

Dnr 2017-00129

Förvärv av fastigheten Öjaby 1:8
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Öjaby 1:8 om ca
29 100 kvm. Köpeskillingen är tvåmiljoner-trehundratusen (2 300 000)
kronor jämte övriga villkor i bilaga 1 (köpekontrakt).
Bakgrund
Öjaby 1:8 är belägen inom område som är utpekat i översiktsplanen som
verksamhetsområde. Fastigheten har varit ute för försäljning på öppna
marknaden och Växjö kommunen hade högsta bud efter avslutad
budgivning. Växjö kommuns förvärv villkoras av att kommunfullmäktige
godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 104/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
godkänna förvärv av fastigheten Öjaby 1:8 om ca 29 100 kvm.
Köpeskillingen är tvåmiljoner-trehundratusen (2 300 000) kronor jämte
övriga villkor i bilaga 1 (köpekontrakt).
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 23 februari 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (planeringschefen)
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§ 51

Dnr 2015-00780

Revidering av policy för socialt entreprenörskap
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Växjö kommuns policy för att underlätta
samhällsansvar för företag och andra aktörer.
2. Föreliggande policy avses vara styrande för Växjö kommun under
tidsperioden 2017-01-01 – 2018-12-31 och skall därefter på grundval
av gjorda erfarenheter revideras.
3. Policyn ersätter Växjö kommuns policy och riktlinjer för
samhällsentreprenörskap och sociala företag antagen av
kommunfullmäktige i § 33/2014.
Bakgrund
Arbetsutskottet uppdrog i § 515/2015 till kommunchefen att utarbeta en
strategi för hur Växjö kommun sammanhållet ska arbeta för att stimulera och
utveckla samarbetet med så kallade sociala företag.
Förslaget till policyn har beretts politiskt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 105/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
fatta följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar Växjö kommuns policy för att underlätta
samhällsansvar för företag och andra aktörer.
2. Föreliggande policy avses vara styrande för Växjö kommun under
tidsperioden 2017-01-01 – 2018-12-31 och skall därefter på grundval
av gjorda erfarenheter revideras.
3. Policyn ersätter Växjö kommuns policy och riktlinjer för
samhällsentreprenörskap och sociala företag antagen av
kommunfullmäktige i § 33/2014.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet
för överläggning med berörda företag/organisationer innan beslut tas samt
komplettering med några mätbara mål.
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Oliver Rosengren (M) med instämmande av Emelie Öberg (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar först om ärendet ska avgöras i dag eller om
ärendet ska återremitteras och konstaterar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag och konstaterar att så är fallet.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen
Nämnder och styrelser
Författningssamlingen
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Utdragsbestyrkande
48 (71)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-03-21

§ 52

Dnr 2015-00283

Antagande av Bostadsförsörjningsprogram
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Bostadsförsörjningsprogram för Växjö
kommun med följande ändringar:
• Den fleråriga handlingsplanen ska årligen godkännas av
kommunstyrelsen.
• Studentbostäder ska inte hanteras i kommunens
lokalförsörjningsprogram.
• Detaljplaner för landsbygdens ska redovisas på samma sätt som för
stadsdelarna.
• Ett tillägg ska göras i programmet om att Gemenskapsboende (form
av kollektivboende) ska uppmuntras och underlättas i utbudet av
boendemöjligheter.
• Avsnittet ”Exempel på riktade insatser för grupper med särskilda
behov” ersätts med följande skrivning:
En bostadsmarknad för alla växjöbor
Växjö har, liksom andra städer av vår storlek, invånare som har en
särskilt utsatt ställning eller har svårt att etablera sig på
bostadsmarknaden. Hanteringen bör i första hand ske genom variation i
bostadsbyggandet, blandade upplåtelseformer och den ordinarie
bostadskön.
Växjö kommun arbetar som en sammanhållen koncern. Ansvaret för
bostadssociala frågor tas gemensamt och delas av såväl bolag som
förvaltningar. Privata aktörer är betydelsefulla för att skapa en
inkluderande bostadsmarknad.
Social utsatthet
Växjö kommun har en social förtur motsvarande sex procent av
lägenheterna som omsätts i de kommunala bostadsbolagen. Den sociala
förturen ska användas för växjöbor i social utsatthet. Den sociala
förturen används exempelvis inte för unga med boende som söker egen
bostad eller nyanlända som bott i etableringsboende. Prioriteringen för
den sociala förturen är:
1. Skyddsbehov (våld i nära relation)
2. Barnfamiljer utan bostad
3. Starka sociala eller medicinska behov
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Exempel på särskilda insatser:
• Att i nära samverkan med kvinnojouren skapa förutsättningar för
goda och skyddade boende för våldsutsatta.
• Att skapa boenden för missbrukare.
• Att få många att dela på det bostadssociala ansvaret såväl bolagen,
förvaltningar och privata aktörer.
Nyanlända växjöbor
Växjö kommun tar emot ensamkommande barn och unga samt andra
nyanlända på anvisning enligt bosättningslagen. Ensamkommande barn
och unga bor i familjehem, hem för vård och boende eller stödboende
under asyltiden eller om uppehållstillstånd ges innan myndighetsålder är
nådd. För ensamkommande unga som ska vidare i eget boende ges
stödinsatser, däribland att söka eget boende, för såväl de som finns i
boenden som i familjehem.
Anvisade enligt bosättningslagen tillhandahålls etableringsboende under
den tid de deltar i etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen, ofta
under två år. Etableringsboende kan vara ett gemensamt boende med
andra anvisade, där man har eget ansvar för bostaden och för att man
under tiden söker efter en egen bostad. Etableringsboendet upphör när
etableringsinsatserna är avslutade, och då gäller eget ansvar. Växjö
kommun bedömer att bosättningslagens förpliktelser är uppfyllda i och
med etableringsboendet.
Exempel på särskilda insatser:
• Att inventera, använda och eventuellt anpassa befintliga lokaler,
t.ex. ändamålslokaler och verksamhetslokaler, som
etableringsboende.
• Att skapa ett utslussningsboende för gruppen ensamkommande
flyktingbarn.
• Att samverka med Migrationsverket för att få en sammanhängande
boendekedja mellan asyl- och etableringsprocess.
Bakgrund
Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla
i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för
bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige minst en gång varje
mandatperiod.
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Kommunstyrelsen har 2015-03-03 uppdragit till planeringskontoret att ta
fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram.
Bostadsförsörjningsprogrammet var under sommaren 2016 på samråd hos
länsstyrelsen, Region Kronoberg och berörda kommuner. Samråd inom
kommunkoncernen hölls genom en workshop i april 2016.
Under hösten 2016 förlängde kommunfullmäktige det gamla
bostadsförsörjningsprogrammet för att vi skulle kunna söka bidrag från
Boverket.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 106/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
anta Bostadsförsörjningsprogram för Växjö kommun med följande
ändringar:
• Den fleråriga handlingsplanen ska årligen godkännas av
kommunstyrelsen.
• Studentbostäder ska inte hanteras i kommunens
lokalförsörjningsprogram.
• Detaljplaner för landsbygdens ska redovisas på samma sätt som för
stadsdelarna.
• Ett tillägg ska göras i programmet om att Gemenskapsboende (form
av kollektivboende) ska uppmuntras och underlättas i utbudet av
boendemöjligheter.
• Avsnittet ”Exempel på riktade insatser för grupper med särskilda
behov” ersätts med följande skrivning:
En bostadsmarknad för alla växjöbor
Växjö har, liksom andra städer av vår storlek, invånare som har en
särskilt utsatt ställning eller har svårt att etablera sig på
bostadsmarknaden. Hanteringen bör i första hand ske genom variation i
bostadsbyggandet, blandade upplåtelseformer och den ordinarie
bostadskön.
Växjö kommun arbetar som en sammanhållen koncern. Ansvaret för
bostadssociala frågor tas gemensamt och delas av såväl bolag som
förvaltningar. Privata aktörer är betydelsefulla för att skapa en
inkluderande bostadsmarknad.
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Social utsatthet
Växjö kommun har en social förtur motsvarande sex procent av
lägenheterna som omsätts i de kommunala bostadsbolagen. Den sociala
förturen ska användas för växjöbor i social utsatthet. Den sociala
förturen används exempelvis inte för unga med boende som söker egen
bostad eller nyanlända som bott i etableringsboende. Prioriteringen för
den sociala förturen är:
4. Skyddsbehov (våld i nära relation)
5. Barnfamiljer utan bostad
6. Starka sociala eller medicinska behov
Exempel på särskilda insatser:
• Att i nära samverkan med kvinnojouren skapa förutsättningar för
goda och skyddade boende för våldsutsatta.
• Att skapa boenden för missbrukare.
• Att få många att dela på det bostadssociala ansvaret såväl bolagen,
förvaltningar och privata aktörer.
Nyanlända växjöbor
Växjö kommun tar emot ensamkommande barn och unga samt andra
nyanlända på anvisning enligt bosättningslagen. Ensamkommande barn
och unga bor i familjehem, hem för vård och boende eller stödboende
under asyltiden eller om uppehållstillstånd ges innan myndighetsålder är
nådd. För ensamkommande unga som ska vidare i eget boende ges
stödinsatser, däribland att söka eget boende, för såväl de som finns i
boenden som i familjehem.
Anvisade enligt bosättningslagen tillhandahålls etableringsboende under
den tid de deltar i etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen, ofta
under två år. Etableringsboende kan vara ett gemensamt boende med
andra anvisade, där man har eget ansvar för bostaden och för att man
under tiden söker efter en egen bostad. Etableringsboendet upphör när
etableringsinsatserna är avslutade, och då gäller eget ansvar. Växjö
kommun bedömer att bosättningslagens förpliktelser är uppfyllda i och
med etableringsboendet.
Exempel på särskilda insatser:
• Att inventera, använda och eventuellt anpassa befintliga lokaler,
t.ex. ändamålslokaler och verksamhetslokaler, som
etableringsboende.
• Att skapa ett utslussningsboende för gruppen ensamkommande
flyktingbarn.
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•

Att samverka med Migrationsverket för att få en sammanhängande
boendekedja mellan asyl- och etableringsprocess.

Kommunchefen har i en skrivelse den 17 februari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Catharina Winberg (M) med instämmande av Carin Högstedt (V), Oliver
Rosengren (M), Nils Fransson (L), Gullvi Strååt (S), Cheryl Jones Fur (MP),
Erik Jansson (MP) och Per Schöldberg (C): 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
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Region Kronoberg
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunchefen (planeringschefen)
Författningssamlingen
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§ 53

Dnr 2016-00134

Beslut om ombyggnad av Sjösås 1:44 i Braås till
skola/förskola
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens begäran om att
tillsammans med Vidingehem AB och lokalförsörjningsgruppen
genomföra byggnation avseende ombyggnad av Sjöborgsvägen 4 till
förskola/skola för en investeringsutgift avseende
verksamhetslokalerna, baserad på anbud,
på 14,84 mkr och en tillkommande hyra på ca 1,2 mkr/år.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
tillsammans med Vidingehem AB och lokalförsörjningsgruppen
genomföra byggnation avseende ombyggnad till kök på
Sjöborgsvägen 4 i samband med ombyggnad till förskola/skola för en
investeringsutgift, baserad på anbud, på 3,75 mkr och en hyra på 420
tkr/år.
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade § 25/2017 att ge förvaltningen i uppdrag att
tillsammans med Vidingehem AB och lokalförsörjningsgruppen genomföra
byggnation avseende ombyggnad av Sjöborgsvägen 4 till förskola/skola för
en investeringsutgift avseende verksamhetslokalerna, baserad på anbud, på
14,84 mkr och en tillkommande hyra på ca 1,2 mkr/år. Beslut beträffande
investeringsutgift och hyra för måltidsorganisationen avseende köket
beslutas detta av kommunstyrelsen.
Ärendet översänds till kommunfullmäktige för godkännande då
investeringen överstiger 10 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 107/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
fatta följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens begäran om att
tillsammans med Vidingehem AB och lokalförsörjningsgruppen
genomföra byggnation avseende ombyggnad av Sjöborgsvägen 4 till
förskola/skola för en investeringsutgift avseende
verksamhetslokalerna, baserad på anbud,
på 14,84 mkr och en tillkommande hyra på ca 1,2 mkr/år.
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2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
tillsammans med Vidingehem AB och lokalförsörjningsgruppen
genomföra byggnation avseende ombyggnad till kök på
Sjöborgsvägen 4 i samband med ombyggnad till förskola/skola för en
investeringsutgift, baserad på anbud, på 3,75 mkr och en hyra på 420
tkr/år.
VKAB har i § 32/2017 godkänt Vidingehem AB:s investering ombyggnad
av Sjösås 1:44 i Braås till skola/förskola.
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 februari 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Vidingehem AB
För kännedom
Kommunchefen (lokalförsörjningsgruppen)
Växjö Kommunföretag AB
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§ 54

Dnr 2017-00008

Granskningsrapport av hanteringen av riktade
statsbidrag hos utbildningsnämnden, nämnden för
arbete och välfärd och omsorgsnämnden samt
granskningsrapport om kommunens kostnader för
vissa skolformer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapporten om riktade
statsbidrag till utbildningsnämnden, nämnden för arbete och välfärd
samt omsorgsnämnden för yttrande.
2. Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapport om kommunens
kostnader för vissa skolformer till utbildningsnämnden för yttrande.
Bakgrund
Kommunens revisorer har i en skrivelse den 13 januari 2017, överlämnat en
granskning av hanteringen av riktade statsbidrag hos utbildningsnämnden,
nämnden för arbete och välfärd samt omsorgsnämnden.
Kommunens revisorer har i en skrivelse den 16 februari överlämnat en
granskningsrapport om kommunens kostnader för vissa skolformer.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsnämnden,
Nämnden för arbete och välfärd
Omsorgsnämnden
För kännedom
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
56 (71)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-03-21

§ 55

Dnr 2017-00084

Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige- Neira Dedic (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län för ny sammanräkning.
Bakgrund
Neira Dedic (MP) har i en skrivelse, den 1 februari 2017, avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Neira Dedic
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 56

Dnr 2017-00205

Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktige efter
Gunnar Elm (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar anmälan.
2. Kommunfullmäktige skickar anmälan till Länsstyrelsen i Kronobergs
län för en ny sammanräkning.
Bakgrund
Centerpartiet har i en skrivelse, den 20 mars 2017, meddelat att ledamoten i
kommunfullmäktige, Gunnar Elm, har avlidit.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 57

Dnr 2017-00155

Fyllnadsval av revisorer i Stiftelsen Braåsgården,
Stiftelsen JP Gustafsson, Bergendahlska stiftelsen och
kommunens stiftelser/donationsfonder
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Åke Andersson från sina uppdrag
som revisor i Stiftelsen Braåsgården, Stiftelsen JP Gustafsson,
Bergendahlska stiftelsen och kommunens stiftelser/donationsfonder.
2. Kommunfullmäktige utser Kristina Lindstedt, EY, till ny
revisorsersättare i Stiftelsen Braåsgården till och med 2017-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Thomas Olofsson, EY, till revisor och
Kristina Lindstedt, EY, till ny revisorsersättare i Stiftelsen JP
Gustafsson till och med 2017-12-31.
4. Kommunfullmäktige utser Thomas Olofsson, EY, till revisor och
Kristina Lindstedt, EY, till revisorsersättare i Bergendahlska
stiftelsen till och med 2017-12-31.
5. Kommunfullmäktige utser Thomas Olofsson, EY, till ny revisor i
kommunens stiftelser/donationsfonder till och med 2018-12-31.
Bakgrund
Åke Andersson ska vid halvårsskiftet 2017 sluta sin anställning vid EY.
Kommunfullmäktige behöver därför utse nya revisorer i Stiftelsen
Braåsgården, Stiftelsen JP Gustafsson, Bergendahlska stiftelsen och
kommunens stiftelser/donationsfonder.
Revisorer i Stiftelsen Braåsgården, Stiftelsen JP Gustafsson, Bergendahlska
stiftelsen väljs på ett år i sänder och revisor i kommunens stiftelser/
donationsfonder väljs för hela innevarande mandatperiod. En stadgeändring i
Bergendahlska stiftelsen gör också att antalet revisorer ska minska från fyra
till två. Kommunfullmäktige bör därför utse en revisor och en
revisorsersättare till stiftelsen.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 6/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta
följande:
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1. Kommunfullmäktige entledigar Åke Andersson från sina uppdrag
som revisor i Stiftelsen Braåsgården, Stiftelsen JP Gustafsson,
Bergendahlska stiftelsen och kommunens stiftelser/donationsfonder.
2. Kommunfullmäktige utser Kristina Lindstedt, EY, till ny
revisorsersättare i Stiftelsen Braåsgården till och med 2017-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Thomas Olofsson, EY, till revisor och
Kristina Lindstedt, EY, till ny revisorsersättare i Stiftelsen JP
Gustafsson till och med 2017-12-31.
4. Kommunfullmäktige utser Thomas Olofsson, EY, till revisor och
Kristina Lindstedt, EY, till revisorsersättare i Bergendahlska
stiftelsen till och med 2017-12-31.
5. Kommunfullmäktige utser Thomas Olofsson, EY, till ny revisor i
kommunens stiftelser/donationsfonder till och med 2018-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Åke Andersson
Kristina Lindstedt
Thomas Olofsson
Kommunens revisorer
Kommunchefen (ekonomichefen)
Förtroendemannaregistret
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§ 58

Dnr 2017-00089

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden samt ersättare i Vidingehem ABCornelia Ennefors (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från uppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen från uppdraget som ersättare
i Vidingehem AB.
3. Kommunfullmäktige utser Lisa Larsson (S) till ny ersättare i
byggnadsnämnden till och med 2018-12-31.
4. Kommunfullmäktige utser Agnes Hultgren (S) till ny ersättare i
Vidingehem AB till och med årsstämman 2019.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Cornelia Ennefors (S) har i en skrivelse, inkommen den 3 februari, avsagt sig
sina uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden samt ersättare i Vidingehem
AB.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 7/2017 föreslagit kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från uppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen från uppdraget som ersättare
i Vidingehem AB.
3. Kommunfullmäktige utser Lisa Larsson (S) till ny ersättare i
byggnadsnämnden till och med 2018-12-31.
4. Kommunfullmäktige utser Agnes Hultgren (S) till ny ersättare i
Vidingehem AB till och med årsstämman 2019.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Cornelia Ennefors
Lisa Larsson
Agnes Hultgren
Byggnadsnämnden
Vidingehem AB
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 59

Dnr 2017-00085

Avsägelse av uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden samt ersättare i tekniska
nämnden- Neira Dedic (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Magnus Folcker (MP) till ny ledamot i
utbildningsnämnden till och med 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Marcus Norlin (MP) till ny ersättare i
tekniska nämnden till och med 2018-12-31.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Neira Dedic (MP) har i en skrivelse, den 1 februari 2017, avsagt sig sina
förtroendeuppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 8/2017 föreslagit kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Magnus Folcker (MP) till ny ledamot i
utbildningsnämnden till och med 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Marcus Norlin (MP) till ny ersättare i
tekniska nämnden till och med 2018-12-31.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Neira Dedic
Magnus Folcker
Marcus Norlin
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 60

Dnr 2017-00206

Fyllnadsval av ledamot i Smaland Airport AB efter
Gunnar Elm (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Per Schöldberg (C) till ny ledamot i
Smaland Airport AB efter Gunnar Elm till och med årsstämman
2019.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Centerpartiet har meddelat att Gunnar Elm avlidit. Kommunfullmäktige
måste därför förrätta fyllnadsval till Smaland Airport AB.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 9/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige utser Per Schöldberg (C) till ny ledamot i
Smaland Airport AB efter Gunnar Elm till och med årsstämman
2019.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Smaland Airport AB
För kännedom
Per Schöldberg
Förtroendemannaregistret
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§ 61

Dnr 2017-00210

Avsägelse från uppdrag som ersättare i nämnden för
arbete och välfärd - Kjell Olsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
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
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 10/2017 föreslagit att kommunfullmäktige beviljar
avsägelsen samt att paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kjell Olsson
Nämnden för arbete och välfärd
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 62

Dnr 2017-00214

Val av ersättare i AB Regionteatern BlekingeKronoberg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Rose-Marie Holmqvist (S) till ny ersättare i AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg till och med årsstämman 2019 under
förutsättning att den reviderade bolagsordningen antas.
Bakgrund
Enligt ett förslag till ändring av bolagsordningen för AB Regionteatern
Blekinge-Kronoberg ska styrelsen bestå av sex ledamöter och sex ersättare.
Växjö kommun har utsett en ledamot i styrelsen sedan tidigare men måste nu
också utse en ersättare. Ledamot i styrelsen från Växjö kommun är LarsEvert Ekman (C).

Beslutet skickas till
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
För kännedom
Rose-Marie Holmqvist
Förtroendemannaregistret
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§ 63

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
2017-03-09 Motion om att arbeta fram en övergripande strategi för
besöksnäringen utifrån de nationella och regionala målen- Lena
Wibroe (M)
2017-02-28 Motion om fritt trådlöst internet i Växjö centrum - Åsa
Karlsson Björkmarker (S)
2017-02-21 Motion om att införa metoden "Bostad först!" - Carin
Högstedt (V)
2017-02-10 Motion om en IB-skola för regional tillväxt - Anna Tenje (M),
Cheryl Jones Fur (MP), Jon Malmqvist (KD), Per Schöldberg
(C), Nils Fransson (L)
2017-01-27 Motion om att införa tillgänglighetsmärkning av bostäder Carin Högstedt (V) och Eva-Britt Svensson (V)
2017-01-16 Motion om att underlätta för barn som lever i ekonomiskt
utsatta familjer - Malin Lauber (S) och Martin Edberg (S)
Medborgarförslag
2017-03-09 Medborgarförslag om förenklad process för bygglovsansökan
för installation av solpaneler i Växjö kommun
2017-03-06 Medborgarförslag rörande ombyggnation av Lammhults skola
2017-02-28 Medborgarförslag om att följa Livsmedelsverkets råd om
sötsaker på Växjö kommuns skolor och fritidshem
2017-02-24 Medborgarförslag om hundrastgård på Öster
2017-02-21 Medborgarförslag om utökning av hundlatrin/papperskorg på
Valhallagatan på söder i Växjö vid hästhagen
2017-02-21 Medborgarförslag om hastighetssänkning på Sandsbrovägen
2017-02-19 Medborgarförslag om på sikt flytta Bergendalska gårdens
aktivitet till kvarteret Dockan
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2017-02-14 Medborgarförslag om att Växjös nya stads- och stationshus ska
ha färre arbetsplatser
2017-02-14 Medborgarförslag om hundrastgård på Kampen
2017-02-02 Medborgarförslag rörande nattomsorg för barn i Växjö
2017-01-30 Medborgarförslag om gratis utdelning av halkskydd till
pensionärer
2017-01-26 Medborgarförslag om upprustning av stig i Fyllerydsskogen,
vid Madvägens södra del
2017-01-25 Medborgarförslag om övergångställe i korsningen
Hejaregatan/Owe Jonssons väg
2017-01-23 Medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelväg på
östra sidan av Emil Lindells väg
2017-01-17 Medborgarförslag om en aktivitetsyta nedanför Hovsberg på
parkeringen/fotbollsplanen
2017-01-16 Medborgarförslag om dispens från Trafiklagstiftningen så alla
fordon som delar ut post/reklam får köra på trottoarer med
mera
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§ 64

Dnr 2017-00098

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta
genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta
genom medborgarförslag:
 Medborgarförslag om att sätta upp förbudsskyltar mot
tomgångskörning vid järnvägskorsningar överlämnas till tekniska
nämnden.
 Medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelväg på östra
sidan av Emil Lindells väg överlämnas till tekniska nämnden.
 Medborgarförslag om övergångställe i korsningen Hejaregatan/Owe
Jonssons väg överlämnas till tekniska nämnden.
 Medborgarförslag om upprustning av stig i Fyllerydsskogen, vid
Madvägens södra del överlämnas till tekniska nämnden.
 Medborgarförslag om hundrastgård på Kampen överlämnas till
tekniska nämnden.
 Medborgarförslag om på sikt flytta Bergendalska gårdens aktivitet till
kvarteret Dockan överlämnas till nämnden för arbete och välfärd
 Medborgarförslag om hastighetssänkning på Sandsbrovägen
överlämnas till tekniska nämnden.
 Medborgarförslag om utökning av hundlatrin/papperskorg på
Valhallagatan på Söder i Växjö vid hästhagen överlämnas till
tekniska nämnden.
 Medborgarförslag om hundrastgård på Öster överlämnas till tekniska
nämnden.
 Medborgarförslag om att följa Livsmedelsverkets råd om sötsaker
även inom utbildningsförvaltningen på Växjös skolor och fritidshem
överlämnas till utbildningsnämnden
 Medborgarförslag rörande ombyggnation av Lammhults skola
överlämnas till kommunstyrelsen
 Medborgarförslag om förenklad process för bygglovsansökan för
installation av solpaneler i Växjö kommun överlämnas till
byggnadsnämnden
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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
Berörda nämnder
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§ 65

Dnr 2017-00005

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Följande beslut och skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige efter
senaste sammanträdet:
 Tekniska nämndens beslut i § 159/2016 om medborgarförslag om att
ta upp gatstenar och asfaltera vid Växjösjön fram till sommaren 2017
 Tekniska nämndens beslut i § 158/2016 om medborgarförslag om att
anlägga en välkomstfond på Sandgärdsgatan
 Kommunstyrelsens beslut i § 68/2017 om medborgarförslag om en
giftfri förskola
 Växjö Kommunföretag ABs beslut om uppdrag att utreda
kompiskontrakt för unga
 Nämnden för arbete och välfärds beslut i § 12/2017 - Rapportering av
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SOL 2016 kvartal 3 och 4
 Rapportering från omsorgsnämnden av gynnande beslut enligt Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte
verkställts i tid - kvartal 4 2016
 Rapportering från omsorgsnämnden av gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen som inte verkställts i tid - kvartal 4 2016
Ordförande Bo Frank informerar om Earth Week som genomförs i
kommunen denna vecka med en rad aktiviteter.
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