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Justering
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Kommunhuset, den 22 oktober kl. 09.00

Justerade paragrafer

§§ 234-273

Ajournering

15.35 – 16.00
17.00 – 17.05 Allmänhetens frågestund

Allmänhetens
frågestund

Doris Wall frågar kommunstyrelsens ordförande
om kommunala byggprojekt som kommunhuset i
relation till dystrare ekonomiska prognoser.
Svar lämnas av Anna Tenje (M),
kommunstyrelsens ordförande.

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§§ 234-239, 254-260, 241-245, 240, 250,248,251252,246-247, 249,253, 261-273
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2018-10-16 är justerat.
Anslagsdag

2018-10-22

Anslaget tas ner

2018-11-13

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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§ 234

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Emelie Öberg (S) och Carin Högstedt (V)
ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera dagens
protokoll.
Justering äger rum måndagen den 22 oktober klockan 09.00 i kommunhuset.
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§ 235

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande tillägg:
• Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Mohammad Khagani (V)
• Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Pontus
Samuelsson (S)
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
dagordningen med följande tillägg:
• Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Mohammad Khagani (V)
• Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Pontus
Samuelsson (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
10 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-10-16

§ 236

Dnr 321836

Information om arbetet med ny station och kommunhus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar om arbetet med
Växjö station och kommunhus och vad som har hänt i projektet sedan
senaste informationen i augusti. Anna Tenje redogör för följande punkter:
1. Bygglovshanteringen och överklagandet av bygglov
2. Omarbetning av fasadlösning
3. Arbetet med framtidens arbetsplats, den invändiga delen
4. Yttre miljön och busshållplatserna
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§ 237

Dnr 2018-00317

Information från omsorgsförvaltningen och Värends
räddningstjänst kring uppdrag om sambruk
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Jörgen Gertsson, förbundschef Värends räddningstjänst och Ewa Ekman,
förvaltningschef omsorgsförvaltningen, presenterar det gemensamma
projektet Sambruk, ett budgetuppdrag om att utreda ökat samarbete mellan
Värends räddningstjänst och Växjö kommun i syfte att med gemensamma
insatser öka trygghet och säkerhet för såväl målgrupper inom socialtjänsten
som medborgare i allmänhet.
De presenterar vilken form av samverkan som redan sker idag och de förslag
på åtgärder och vidare utredningar som föreslås i utredningen. Det är fyra
förslag som särskilt lyfts:
1. Tydliggöra rutin för anställning av deltidsbrandmän
2. Brandskyddsutbildning av Värends räddningstjänst för alla
medarbetare i kommunen
3. Arbetssätt för individanpassat brandskydd, identifiera målgrupper
och vidta åtgärder för dessa olika målgrupper
4. Kommunala larm och utreda möjligheter för gemensam larmcentral.
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§ 238

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Marie-Louise Gustavsson (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf
Hedin (M) om hur vård och omsorgsverksamheten fungerat under sommaren
utifrån vikariesituationen.
Ulf Hedin svarar.
Alf Skogmalm (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg
(M) när kommunen kommer lösa avloppsfrågan i Tävelsås och varför det tar
så lång tid.
Sofia Stynsberg svarar.
Gullvi Strååt (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) om
information om planeringen kring ny eller ombyggd simhall.
Anna Tenje svarar.
Lisa Larsson (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) kring
upphandling av drivmedel och nackdelen att man inte kan tanka överallt
inom t.ex. hemtjänsten.
Ulf Hedin (M) och Per Schöldberg (C) svarar.
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§ 239

Dnr 2018-00011

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska ta ställning till om inlämnade interpellationer får
ställas.
Följande interpellationer har inkommit sedan det senaste sammanträdet:
2018-09-06 Interpellation till ordförande i kommunstyrelsen om stations
och kommunhusprojektets ekonomi.
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§ 240

Dnr 2018-00474

Interpellationssvar till Gunnar Storbjörk (S) från
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) om
stations och kommunhusprojektets ekonomi
Kommunfullmäktige har i § 239/2018 medgett en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande från Gunnar Storbjörk (S) om ekonomin i
stations- och kommunhusprojektet.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.
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§ 241

Dnr 2018-00512

Revisorernas granskning och bedömning av
delårsrapport till och med augusti 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Carl-Olof Bengtsson (S), ordförande i kommunens revisorer, presenterar vid
dagens sammanträde revisorernas granskning och bedömning av Växjö
kommuns delårsrapport till och med augusti 2018.
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapport över granskning av
delårsrapporten samt revisorernas bedömning av delårsrapporten.
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§ 242

Dnr 2018-00092

Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti
2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Växjö kommun januari
– augusti 2018.
Bakgrund
Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under
räkenskapsåret upprätta en delårsrapport för verksamheten från
räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig
redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan
föregående räkenskapsårs utgång.
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomisk uppföljning ska nämnder som
prognosticerar ett underskott i förhållande till budget presentera förslag till
åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast till
utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budget,
alternativt ianspråktar positivt eget kapital. Utöver tilldelad budgetram får
nämnder och styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i
respektive nämnd eller styrelse.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 361/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner delårsrapporten för Växjö kommun januari – augusti 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 september 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö
kommun bedöms uppnå god ekonomisk hushållning. De i budgeten
identifierade verksamhetsmålen/indikatorerna för god ekonomisk
hushållning samt de finansiella målen i form av ett överskottsmål är
uppfyllda och prognosticeras att uppnås för verksamhetsåret.
Efter åtta månader redovisar kommunen ett resultat om 96 miljoner kronor.
Det prognosticerade resultatet för helåret uppgår till 70 miljoner kronor
vilket är 63 miljoner kronor högre än budgeterat resultat.
Den sammanlagda helårsprognosen för nämnderna visar ett underskott om
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21 miljoner kronor jämfört med budget. Nämnderna har beslutat att
disponera 57 miljoner kronor av det egna kapitalet.
Omsorgsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden och
kommunens revisorer prognosticerar negativa budgetavvikelser. Med
undantag för omsorgsnämnden är budgetavvikelser planerade då nämnderna
har beslutat att disponera eget kapital. Av beslut att använda 57 miljoner
kronor av det egna kapitalet prognosticeras 16 miljoner kronor att användas
under 2018.
Resultatet i kommunkoncernen uppgår efter åtta månader till 292 miljoner
kronor. Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till 364 miljoner
kronor före bokslutsdispositioner och skatt. VKAB-koncernen står för större
delen av överskottet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Alla nämnderna
Kommunchefen
Ekonomi-och finanschefen
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§ 243

Dnr 2018-00526

Revisorernas granskning av regler och rutiner för
särskilt boende - biståndsbedömning inom
äldreomsorgen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapporten till omsorgsnämnden
för yttrande.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
rutinerna för biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Kommunens
revisorer har i ett missiv den 21 augusti 2018 ställt sig bakom
rekommendationerna i rapporten och lämnat ett antal förslag till
omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Ordförande i kommunens revisorer Carl-Olof Bengtsson (S) presenterar
tillsammans med revisionschef Sofie Thor granskningsrapporten och
revisorernas förslag till omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Omsorgsnämnden
För kännedom
Kommunens revisorer
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§ 244

Dnr 2018-00473

Revisorernas granskning av uppföljning och kontroll av
privata utförare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapporten till
kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden för yttrande.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av revisorerna granskat kommunstyrelsens,
omsorgsnämnden och utbildningsnämndens uppföljning och kontroll av
privata utförare. Revisorerna ställer sig i en skrivelse, den 21 augusti 2018,
bakom de rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten och lämnar ett
antal förslag på åtgärder.
Beslutsunderlag
Ordförande i kommunens revisorer Carl-Olof Bengtsson (S) och
revisionschef Sofie Thor presenterar vid dagens sammanträde
granskningsrapporten och revisorernas förslag på åtgärder.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Berörda nämnder
För kännedom
Kommunens revisorer
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§ 245

Dnr 2018-00527

Revisorernas granskning av underhåll av vatten- och
avloppsnäten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapporten till tekniska
nämnden för yttrande.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av revisorerna granskat om tekniska nämnden
säkerställer att planering och genomförande av underhåll/förnyelse av VAledningssystemet är ändamålsenligt ur ett långsiktigt perspektiv.
Kommunens revisorer ställer sig i en skrivelse, den 5 oktober 2018, bakom
revisionsrapportens bedömningar och de rekommendationer som lämnas och
lämnar ett antal förslag på åtgärder.
Beslutsunderlag
Ordförande i kommunens revisorer Carl-Olof Bengtsson (S) och
revisionschef Sofie Thor presenterar vid dagens sammanträde
granskningsrapporten och revisorernas förslag på åtgärder.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
För kännedom
Kommunens revisorer
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§ 246

Dnr 2018-00344

Medborgarförslag om att inrätta av ett forum där
studentfrågor diskuteras
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att konstatera Växjö
kommun och Linnéuniversitets studenter redan idag framgångsrikt
samverkar i olika sammanhang och mötesforum. Det finns bland annat en
gemensam avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap, vars syfte är att
gynna studentstadsutvecklingen. I övrigt hänvisas till kommunchefens
skrivelse daterad 17 augusti 2018 där det bland annat framgår att
möjligheten att inrätta ett forum där studentfrågor diskuteras kommer att
undersökas i projektet Vision 2050.
Bakgrund
Ett medborgarförslag om att integrera studenter i Växjös utveckling genom
ett forum mellan studenter, universitet, kommun och näringsliv inkom i juni
2018. Enligt förslaget vill studenter involvera sig i stadens utveckling, vilket
i sin tur kan få fler att vilja stanna kvar efter studietiden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 351/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att konstatera att Växjö kommun och
Linnéuniversitets studenter redan idag framgångsrikt samverkar i olika
sammanhang och mötesforum. Det finns bland annat en gemensam
avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap, vars syfte är att gynna
studentstadsutvecklingen. I övrigt hänvisas till kommunchefens skrivelse
daterad 17 augusti 2018 där det bland annat framgår att möjligheten att
inrätta ett forum där studentfrågor diskuteras kommer att undersökas i
projektet Vision 2050.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 17 augusti 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att möjligheten om att inrätta ett forum där
studentfrågor diskuteras kommer att undersökas i projektet Vision 2050 och
dialoger kommer att påbörjas hösten 2018. Då studenter är en av
målgrupperna inom projektet Vision 2050 är det naturligt att projektet
ansvarar för dialogerna och undersöker möjligheterna till ett forum för
studentfrågor.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Hållbarhetschefen
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§ 247

Dnr 2018-00450

Medborgarförslag om nyttjande av bussfilerna samt
hastighetsbegränsningar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och hänvisar till
kommunchefens skrivelse daterad 30 augusti 2018, där det bland annat
framgår att bedömningen är att hastighetsöverträdelser inte bör åtgärdas
genom att öka den reglerade hastigheten. Den reglerade hastigheten på
berörd sträcka är 40 km/h då trafiksituationen är intensiv och bitvis komplex.
Hastigheten är beslutad utefter ett trafiksäkerhetsperspektiv på sträckan och
det är inte aktuellt att ändra denna i dagsläget. När det gäller behovet av
utökad polisövervakning delar kommunfullmäktige medborgarens
uppfattning, men konstaterar att detta inte är en kommunal fråga.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med stöd till förslaget om
att öppna upp befintliga busskörfält gentemot vissa andra fordon, exempelvis
taxi och färdtjänst. Däremot ställer sig förslagsställaren frågande till
hastighetsbegränsningen på 40 km/h på sträckan mellan Strykjärnet och
simhallen då inga bussar eller andra trafikanter håller denna hastighet.
Förslagsställaren upplever sig ofta omkörd på insidan när han själv håller
den reglerade hastigheten. Av denna anledning önskar medborgaren en
hastighetsökning på sträckan till 60 km/h samt utökad polisbevakning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 352/2018 föreslagit kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget och hänvisa till kommunchefens skrivelse daterad 30
augusti 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 30 augusti 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att bedömningen är att
hastighetsöverträdelser inte skall åtgärdas genom att öka den reglerade
hastigheten. Den reglerade hastigheten på berörd sträcka är 40 km/h då
trafiksituationen här är intensiv och bitvis komplex. Hastigheten är beslutad
utefter ett trafiksäkerhetsperspektiv på sträckan och det är inte aktuellt att
ändra denna i dagsläget.
När det gäller behovet av utökad polisövervakning delar
kommunledningsförvaltningen medborgarens uppfattning, men konstaterar
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att detta inte är en kommunal fråga. Polisen är sin egen myndighet och
ansvarar för sina egna resurser och prioriteringar. Vi har dock kontinuerlig
dialog med polisen och kommer påpeka behovet om ökad övervakning av
hastigheterna på berörd sträcka.
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
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
Trafikplaneringschefen
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§ 248

Dnr 2018-00225

Medborgarförslag om parkering/parkeringshus på
Lineborgsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget i enlighet med tekniska
nämndens beslut i § 131/2018, där man hänvisar till den utredning om
centrumnära parkeringar som inom kort kommer påbörjas. I denna utredning
ingår Lineborgsplan som en naturlig p-yta.
Bakgrund
En medborgare har skickat in ett förslag om att bygga ett p-hus på
Lineborgsplan, en yta som enligt förslagsställaren inte används särskilt
mycket. Med en uppfräschning och tydligare information kan ytan användas
mer.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren medverkar vid fullmäktiges behandling av ärendet och
presenterar sitt förslag.
Kommunstyrelsen har i § 353/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget i enlighet med tekniska nämndens beslut i §
131/2018, där man hänvisar till den utredning om centrumnära parkeringar
som inom kort kommer påbörjas. I denna utredning ingår Lineborgsplan som
en naturlig p-yta.
Tekniska nämnden har i § 131/2018 yttrat sig enligt nedan:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att hänvisa förslaget om att
bygga p-hus på Lineborgsplan till utredning om centrumnära parkeringar,
som inom kort kommer att påbörjas. Där ingår Lineborgsplan som en
naturlig p-yta i denna utredning. Detta beslut skickas vidare för information
till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M) med instämmande av Arijeta Reci (S): 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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§ 249

Dnr 2018-00392

Medborgarförslag om fosforåtervinning i Växjö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bevarar medborgarförslaget med att Växjö kommun
inväntar resultatet från den offentliga utredningen ”Giftfri och cirkulär
återföring av fosfor från avloppslam” innan en egen utredning görs. Dagens
hantering av rötrester från biogasanläggningen innebär att all fosfor går
tillbaka i kretslopp som gödning i jordbruket.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i juli 2018 föreslås att Växjö kommun
undersöker möjligheten att använda av företaget Ragnsell framtagen metod
Ash2phos för framställning av ren fosfor från avloppsslam.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 354/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
bevarar medborgarförslaget med att Växjö kommun inväntar resultatet från
den offentliga utredningen ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från
avloppsslam” innan en egen utredning görs. Dagens hantering av rötrester
från biogasanläggningen innebär att all fosfor går tillbaka i kretslopp som
gödning i jordbruket.
Tekniska nämnden har i § 160/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
inväntar resultatet från den offentliga utredningen ”Giftfri och cirkulär
återföring av fosfor från avloppsslam” innan Växjö kommun gör en egen
utredning samt att påtala att dagens hantering av rötresten från
biogasanläggningen innebär att all fosfor går tillbaka i kretslopp som
gödning i jordbruket.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 250

Dnr 2018-00283

Medborgarförslag om parkering i samband med
kollektiva resor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att uppdra till
tekniska nämnden att arbeta vidare med anläggningen av de planerade
pendlarparkeringarna i angränsande lägen till kollektivtrafik för att främja
möjligheter för ett hållbart resande. En sådan plats planeras i nära anslutning
till den föreslagna platsen.
Bakgrund
Ett medborgarförslag gällande en dellösning på parkeringsproblem vid
tågresor har inkommit till tekniska nämnden med önskan om beslut i
kommunfullmäktige. I medborgarförslaget påpekas möjligheten för
kommunen gällande förköpsrätt av lämplig tomt vid Lantmannavägen som
anses vara en lämplig plats för en pendlarparkering och i anslutning till den
bör ett nytt tågstopp inrättas. Platsen anses idealisk då den ansluter till trafik
via Tingsrydsvägen och Ronnebyvägen. Bakgrund till detta förslag är
medborgarens tankar kring svårigheter samt höga kostnader för att parkera
vid Växjö station i samband med tågresor.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren medverkar vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet
och presenterar sitt förslag.
Kommunstyrelsen har i § 355/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att uppdra till tekniska nämnden att arbeta
vidare med anläggningen av de planerade pendlarparkeringarna i
angränsande lägen till kollektivtrafik för att främja möjligheter för ett
hållbart resande. En sådan plats planeras i nära anslutning
till den föreslagna platsen.
Tekniska nämnden har i § 157/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
uppdrar åt tekniska nämnden att arbeta vidare med anläggningen av de
planerade pendlarparkeringarna i angränsande lägen till kollektivtrafik för att
främja möjligheter för ett hållbart resande.
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Yrkanden
Sofia Stynsberg (M) med instämmande av Ann-Kristin Lindqvist (S): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 251

Dnr 2018-00360

Medborgarförslag om ett hundbad i Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ge tekniska
nämnden i uppdrag att, i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, se över
behovet av hundbad i kommunen.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga ett hundbad i
Växjö kommun. Förslagsställaren anser inte att de fyra hundbad som finns i
kommunen fyller de behov som man bör kunna ställa. Förslagsställaren vill
att hundbadet ska ha en strand på minst 10 meter med plats för flera hundar
och att det även ska finnas en toalett invid. Förslagsställaren ser detta som en
del i att Växjö växer och för fram hundbad i Malmö och Höganäs som goda
exempel.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren medverkar vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet
och presenterar sitt förslag.
Kommunstyrelsen har i § 356/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att ge tekniska nämnden i uppdrag att, i
samarbete med kultur- och fritidsnämnden, se över behovet av hundbad i
kommunen.
Tekniska nämnden har i § 158/2018 föreslagit kommunfullmäktige att ge
tekniska nämnden uppdraget att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden
se över behovet av hundbad i kommunen.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (S) med instämmande av Håkan Frizén (V), Malin Lauber
(S) och Alf Skogmalm (S): 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 åtgärd
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
32 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-10-16

§ 252

Dnr 2018-00261

Medborgarförslag om att bygga om "Feret-bron" i Öja
by Gemla, för att tillgängliggöra för ryttare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige återemitterar ärendet till kommunstyrelsen för
ytterligare utredning.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till Växjö kommun från fem invånare i
Gemla. Förslagsställarna har ett stort intresse för hästar och ridning och vill
att Växjö kommun ska gå in med resurser för att förstärka Feret-bron som
går över Helge-å för att göra den möjlig att rida över.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren medverkar vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet
och presenterar sitt förslag.
Kommunstyrelsen har i § 357/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget då bron varken ägs eller förvaltas av Växjö kommun.
Tekniska nämnden har i § 159/2018 föreslagit att kommunfullmäktige att
avslår medborgarförslaget då bron varken ägs eller förvaltas av Växjö
kommun.
Yrkanden
Per Schöldberg (C) med instämmande av Håkan Frizén (V):
Kommunfullmäktige återemitterar ärendet till kommunstyrelsen för
ytterligare utredning.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar kommunfullmäktige om ärendet ska
återremitteras eller avgöras idag och konstaterar att ärendet ska
återremitteras.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 253

Dnr 2018-00230

Medborgarförslag om cykeltunnel under Vallviksvägen
vid Vallviksrondellen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
tekniska nämndens yttrande i § 106/2018 där det framgår att cykelpassagen
över Vallviksvägen är en huvudcykelväg, vilket innebär att en prioriterad
cykelöverfart kommer att byggas här för att säkra cyklisternas överfart.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i april 2018 föreslås att för att minska
olycksrisken, särskilt under rusningstid då det är mycket trafik genom
Vallviksrondellen, bör en cykeltunnel byggas längs med Torparvägen under
Vallviksvägen med anslutning till den nya snabbcykelvägen längs med
Söderleden. Åtgärden skulle separera bilar från cyklister och därmed minska
olycksrisken och underlätta framkomligheten för såväl bilister som cyklister.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 319/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till tekniska nämndens yttrande
i § 106/2018 där det framgår att cykelpassagen över Vallviksvägen är en
huvudcykelväg, vilket innebär att en prioriterad cykelöverfart kommer att
byggas här för att säkra cyklisternas överfart.
Tekniska nämnden har i § 106/2018 lämnat följande yttrande:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
om att bygga en cykeltunnel under Vallviksvägen vid Vallviksrondellen.
Cykelpassagen över Vallviksvägen är en huvudcykelväg, vilket innebär att
en prioriterad cykelöverfart kommer att byggas här för att säkra cyklisternas
överfart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 254

Dnr 2018-00129

Redovisning av partistöd för år 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för 2017.
Bakgrund
Enligt Växjö kommuns riktlinjer för partistöd ska partier som erhåller
partistöd årligen redovisa hur partistödet har använt föregående
verksamhetsår.
I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd. Växjö kommun har dessutom Regler för kommunalt partistöd i
Växjö kommun, antagna av kommunfullmäktige i § 269/2014. Av reglerna
framgår bland annat att redovisningen ska ske per kalenderår och lämnas till
kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats.
Fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd i januari månad varje
år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 358/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner partiernas redovisning av partistöd för 2017.
Ordförande har i en skrivelse, daterad 28 augusti 2018, redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att samtliga partier som
erhållit partistöd har lämnat redovisningar av hur partistödet har använts.
Beslutet skickas till
För kännedom
Berörda partier
Kanslichefen
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§ 255

Dnr 2018-00457

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten överlämnats till
nämnd – september 2018
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 § 359/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 7 september 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. En sammanställning har tagits fram
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 mars 2018
(redovisningen säger således ingenting om datum för beslut).
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.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
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§ 256

Dnr 2018-00458

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag som har kommit in före den 1
september 2018
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
Kommunstyrelsen har i § 360/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 28 augusti 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. En förteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag som registrerats före den 1 september 2018
har bifogats till skrivelsen. Beräknad behandling i kommunfullmäktige eller
ansvarig nämnd baseras på i vilken instans ärendet ligger idag och på när
eventuella remissinstanser ska ha svarat.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
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§ 257

Dnr 2018-00239

Växjöortens Fältrittklubb/VFK ansökan om lån för att
bygga ny hästsportanläggning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ett kommunalt lån på upp till 55 miljoner
kronor till Växjö Hästsportscenter AB till en ränta enligt gällande principer
för utlåning. Förutsättningen för att lånet ska beviljas är att finansiering av
driftskostnaderna är långsiktigt lösta samt att nödvändiga avtal upprättas
enligt modellen för utlåningen till föreningarna i Arenastaden.
Bakgrund
Växjöortens Fältrittklubb (VFK) ansöker om kommunalt lån på 55 miljoner
kronor till Växjö Hästsportcenter AB för finansiering av ny
hästsportanläggning. Ägarstrukturen som valts är densamma som för
föreningsbolagen inom Arenastaden, det vill säga bildande av ett
föreningsägt fastighetsbolag. Investeringen beräknas till 55 miljoner kronor,
exklusive moms.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 321/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner ett kommunalt lån på upp till 55 miljoner kronor till Växjö
Hästsportscenter AB till en ränta enligt gällande principer för utlåning.
Förutsättningen för att lånet ska beviljas är att finansiering av
driftskostnaderna är långsiktigt lösta samt att nödvändiga avtal upprättas
enligt modellen för utlåningen till föreningarna i Arenastaden.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 13 augusti 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
föreningen har redovisat en kalkyl för driften av den nya anläggningen som
visar på balans mellan kostnader och intäkter. På intäktssidan har man utgått
ifrån ett årligt kommunalt bidrag på 3 miljoner kronor samt hyresavtal
(nyttjanderättsavtal) med kommunen på 2 miljoner kronor. På kostnadssidan
ingår bland annat avskrivning (33 år) samt 3,5 procent i ränta på eventuellt
kommunlån. Omsättningen för det nybildade bolaget beräknas uppgå till
drygt 6 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tittat på föreningens verksamhet under
de senaste fyra åren och konstaterat att kriterierna för kommunalt lån
avseende verksamheten uppfylls. Föreningen redovisar ett överskott på
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137 000 kronor för 2017 och det egna kapitalet uppgår till 1 470 000 kronor.
Komplettering bör göras av en långsiktig plan för driftskostnaderna i det nya
bolaget så att bland annat underhåll av lokalerna säkerställs samt att ett
överskott kan genereras som möjliggör hantering av osäkerhetsfaktorer.
Intäkterna i bolagets kalkyl bygger på kommunbidrag med totalt 5 miljoner
kronor av den totala omsättningen på 6 miljoner kronor. Ett beslut för
bidragsdelen bör hanteras som separata ärende, då det är driftsbidrag och
nyttjanderättsbidrag. För att lånet ska beviljas finns kravet på balans i
kalkylen och därmed kan det finnas behov av ytterligare externa intäkter.
De framtida demografiska behoven ställer stora krav på kommunen att få en
resultaträkning i balans de kommande åren. Det kommer göra det än mer
nödvändigt att göra prioriteringar och välja bort sådant som inte är absolut
nödvändigt. Att tydliggöra prioriteringarna är önskvärt för att skapa klara
planeringsförutsättningar och en effektiv administration kring ansökningar.
Att låna ut pengar till föreningar/bolag innebär alltid en risk, vilket måste
beaktas då beslut fattas.
Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Håkan Frizén (V), Gunnar
Nordmark (L) och Rose-Marie Holmqvist (S): 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
Växjöortens fältrittklubb/VFK
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 258

Dnr 2018-00408

Framställan om utökat låneutrymme för
Fotbollfastigheter i Växjö AB för ombyggnation av
Myresjöhus Arena
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller låneansökan från Fotbollsfastigheter i Växjö
AB avseende utökat låneutrymme om 9,8 miljoner kronor. Lånet skall löpa
med marknadsmässig ränta samt påslag av borgensavgift, med en
återbetalningstid om 10 år.
Bakgrund
Styrelsen för Fotbollsfastigheter i Växjö AB anhåller om utökat
låneutrymme, i enlighet med nuvarande låneavtal, med 9,8 miljoner kronor
avseende ombyggnadsprojekt i Myresjöhus Arena. Önskad amorteringstid är
10 år.
Föreningen Östers IF äger Öster Arena AB som i sin tur äger
Fotbollsfastigheter i Växjö AB (Myresjöhus Arena). Fotbollsfastigheter i
Växjö AB hyr ut arenan till Öster Arena AB som i sin tur bedriver
fastighetsskötsel, uthyrning till föreningar, lokaluthyrning samt
evenemangsverksamhet.
Arenan har nyligen försetts med s.k. hybridgräs vilket innebär ett utökat
nyttjande. Enligt framställan är dock arenan inte fullt anpassad för
breddverksamhet eller för att vara väl fungerande för två elitlag, Östers IF
och Växjö DFF. För att uppnå detta, samt för att förbättra ekonomin inom
Arenabolagen, menar styrelsen för Fotbollsfastigheter i Växjö AB att
förändringar behöver göras vad avser lokalytor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 363/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller låneansökan från Fotbollsfastigheter i Växjö AB avseende utökat
låneutrymme om 9,8 miljoner kronor. Lånet skall löpa med marknadsmässig
ränta samt påslag av borgensavgift, med en återbetalningstid om 10 år.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 5 september 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att för
uppförandet av Myresjöhus Arena lånade Växjö kommun ut 204,0 miljoner
kronor till Fotbollsfastigheter i Växjö AB under tidsperioden 2013 – 2052.
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Amorteringen är 5,2 miljoner kronor per år.
Bolaget har för närvarande följande lån på sammanlagt 182,9 miljoner
kronor:
• 80,0 miljoner kronor, ränta 2,17 %, räntebindning t.o.m. 2023-04-30
• 80,0 miljoner kronor, ränta 1,79 %, räntebindning t.o.m. 2022-09-30
• 22,9 miljoner kronor, ränta Stibor 3 månader. Räntan sätts
kvartalsvis.
Som säkerhet för lånen har kommunen pantbrev på 102 miljoner kronor
vilket motsvarar 53% av låneskulden efter ansökan om utökning med 9,8
miljoner kronor. Dessutom har Fotbollsfastigheter i Växjö AB pantförskrivet
samtliga aktier i bolaget. Fotbollsfastigheter i Växjö AB får t.o.m. år 2025 ett
årligt bidrag från KS på 8,6 miljoner kronor. Vidare har Öster Arena AB till
och med år 2020 ett nyttjanderättsavtal med KS på 1 miljon kronor per år.
En förutsättning för långsiktig återbetalningsförmåga av lånen är att stöden
förlängs.
För 2017 redovisade koncernen Östers IF ett överskott på 3,4 miljoner
kronor. Eget kapital uppgick vid årets slut till 0,2 miljoner kronor.
Fotbollsfastigheter i Växjö AB redovisade för 2017 ett nollresultat. Eget
kapital uppgick vid årets slut till 4,5 miljoner kronor. Enligt
Genomförandeavtalet ska eget kapital i Fotbollsfastigheter i Växjö AB
uppgå till minst 4,0 miljoner kronor.
Fotbollsfastigheter i Växjö AB har fått in bindande offerter på
entreprenadarbetena, varför investeringskalkylerna får anses som säkra.
Vidare har Öster Arena AB tecknat hyresavtal på angivna nivåer med
samtliga hyresgäster. Med de kalkyler och förutsättningar som presenterats
bedöms bolaget kunna klara ränta och amortering på det nya lånet. En
osäkerhetsfaktor är dock ränteutvecklingen. Bolaget har lån med fast räntan
på sammanlagt 160 miljoner kronor som ska skrivas om under senare delen
av 2022 och början av 2023.
Slutligen framgår, av kommunchefens skrivelse, att en eventuell utlåning till
Fotbollsfastigheter i Växjö AB bör ske till marknadsmässig ränta och med
ett påslag motsvarande borgensavgiften. Lånebeloppet bör uppgå till högst
9,8 miljoner kronor och amorteringstiden bör inte överstiga 10 år.
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Beslutet skickas till
Fotbollsfastigheter i Växjö AB
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Kommunchefen
Kultur och fritidschefen
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§ 259

Dnr 2018-00403

Låneansökan från Funkibator ideell förening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller låneansökan från Funkibator ideell förening om
maximalt 2,0 miljoner kronor för tillgänglighetsanpassning av fastigheten
Växjö Aslög 1. Lånet ska säkerställas med nominella pantbrev om 2 mkr.
Räntan ska vara marknadsmässig med ett påslag motsvarande
borgensavgiften, och lånet återbetalas med en rak amortering på maximalt 10
år.
Bakgrund
Funkibator ideell förening ansöker om lån från kommunen på 2 mkr
avseende tillgänglighetsanpassningar av fastigheten Aslög 1, gamla Växjö
Glasmästeri vid Söderleden. Föreningen är inriktad på verksamhet för
personer med funktionsnedsättning. Målsättningen är att utveckla huset till
ett allaktivitetshus, vilket görs i samarbete med två andra föreningar. Enligt
ansökan genomförs i dag en stor mängd aktiviteter som är öppna för
allmänheten, och i planerna finns en rejält utökad verksamhet.
För tre år sedan förvärvade den ekonomiska föreningen PIX (socialt företag)
fastigheten Aslög 1. PIX ingår i Nätverket SIP, som är skapat för att vara en
ingång till den gemensamma verksamheten. Förutom PIX ingår följande
föreningar i nätverket SIP:
• Projektor (en regional ideell projektförening) ,
• Funkibator (en regional ideell aktivitetsförening)
• Tender Loving Caring (en ideell regional djur- och naturförening).
PIX hyr ut lokalerna till nämnda föreningar och fungerar som en
serviceorganisation till dessa. Både fysiska och juridiska personer kan vara
medlemmar i PIX. Enligt stadgarna kan fysiska personer inte ta del av/få
utdelat vinst i det sociala företaget. PIX biträder aktuell ansökan från
Funkibator.
Varje juridisk organisation inom nätverket har sedan sina egna syften. Det
gemensamma för samtliga organisationer är, enligt de själva, att de vill
förändra samhället till det bättre. Därav namnet SIP – Samhällsförändring I
Praktiken.
Nätverket SIP får bidrag från kommunen. Under 2018 erhåller SIP, med
huvudman PIX, ett lokalbidrag/verksamhetsstöd från kommunstyrelsen på
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150 000 kr. Globala Kronoberg, med huvudman Projektor, erhåller ett
verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen på 150 000 kr. Funkibator erhåller
ett föreningsbidrag om 50 000 kr från kultur- och fritidsnämnden för att
bedriva fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Tender
Loving Caring erhåller inget bidrag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 364/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller låneansökan från Funkibator ideell förening om maximalt 2,0 mkr
för tillgänglighetsanpassning av fastigheten Växjö Aslög 1. Lånet ska
säkerställas med nominella pantbrev om 2 mkr. Räntan skall vara
marknadsmässig med ett påslag motsvarande borgensavgiften, och lånet
återbetalas med en rak amortering på maximalt 10 år.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 september 2018 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att ett eventuellt lån till
Funkibator bör säkerställas med nominella pantbrev om 2 mkr inom 9,7 mkr
(dvs efter banken) och bör ske till marknadsmässig ränta med ett påslag
motsvarande borgensavgiften. Beträffande amorteringstiden brukar
kommunen vid utlåning jämställa amorteringstiden med avskrivningstiden.
Förbättringsutgifter på annans byggnad har en avskrivningstid på 5-10 år
medan avskrivningstid på byggnad schablonmässigt kan beräknas till 20-30
år. I detta fall bör man ta hänsyn till att verksamheterna inte är vinstdrivande
utan helt ideella och helt beroende av ett antal ”eldsjälar”. Ur den synvinkeln
är det rimligt med en kortare amorteringstid, maximalt 10 år.
Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Carin Högstedt (V): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Funkibator ideell förening
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
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§ 260

Dnr 2018-00275

Revidering av Växjö kommuns träbyggnadsstrategi
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller förslaget till revidering av Växjö kommuns
träbyggnadsstrategi och ersätter samtidigt träbyggnadsstrategin Växjö - Den
moderna trästaden från 2013.
Bakgrund
I träbyggnadsstrategin från 2013, Växjö - den moderna trästaden, antagen av
kommunfullmäktige i § 170/2013, anges att en revidering av
träbyggnadsstrategin bör göras vart tredje år. Strategin från 2013 omfattar
tiden fram till 2020 och ett längre perspektiv är önskvärt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 326/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller förslaget till revidering av Växjö kommuns träbyggnadsstrategi och
ersätter samtidigt träbyggnadsstrategin Växjö – Den moderna trästaden från
2013.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 22 augusti 2018, redogjort för
ärendet och lämnat följande förslag till beslut: Kommunfullmäktige bifaller
förslaget till revidering av Växjö kommuns träbyggnadsstrategi och ersätter
samtidigt träbyggnadsstrategin Växjö – Den moderna trästaden från 2013.
Av skrivelsen framgår att livscykelperspektiv på hela byggprocessen
innehållande allt från råvaruutvinning till demontering och avfall blir allt
viktigare. Boverket har ett tydligt uppdrag att minska utsläppen från
byggsektorn. Utvecklingen i träbyggnadssektorn har under senaste åren gått
fort. Produktionssättet har förändrats. Nya producenter tillkommit.
Byggprocesser har effektiviserats. Nya innovativa material tillkommit. En
förnyelse av strategin är viktig inte minst utifrån ett teknik- och
produktionsperspektiv. En förnyelse av strategin krävs mot bakgrund av att
trä som byggmaterial börjar bli allt vanligare. Det finns allt färre anledningar
till att främja särskilda byggmaterial. När nya strategin tagits fram
gemensamt i kommunkoncernen har ovanstående 3 faktorer varit viktiga att
lyfta i nya strategin Växjö – Europas första moderna trästad.
Av de synpunkter som inkommit genom remissförfarande kan tydligt utläsas
att man önskar se mer av livscykelperspektiv, att inte särskilt material ska
främjas, att klimatpåverkan under hela byggprocessen ska vara avgörande.
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Då utvecklingen inom byggsektorn just nu går fort är det svårt att i detalj
sätta definitioner och mätmetoder. Avsiktligt har därför strategin hållits
flexibel och öppen, men med möjlighet att specificeras vidare i både
hållbarhetsprogram och energiplan, liksom i senare revideringar av strategin.
Erfarenheten från Växjös träbyggande har hittills visat att kostnaden för att
bygga med trästomme kan vara något högre. Det rör sig normalt inte om
träet i sig, utan oftast om ovana vid upphandling, få arkitekter, få tillverkare,
ovana byggherrar och byggentreprenörer. Utvecklingen här går fort och
efterfrågan på träbyggnation i Sverige ökar hela tiden. Kunskaperna kring
träbyggnation ökar i samma takt. Den fördyrande effekt som noterats i Växjö
hittills kan därför vara övergående. Det gör situationen kring ekonomin
svårbedömd för framtiden.
Yrkanden
Catharina Winberg (M) med instämmande av Tomas Thornell (S) och
Magnus P. Wåhlin (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
Byggnadsnämnden
Författningssamlingen
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§ 261

Dnr 2018-00466

Anmälan av nya elnätspriser från 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar Växjö Energi AB:s beslut om justering av
elnätspriser för 2019.
Bakgrund
Växjö Energi Elnät AB har i § 12/2018 beslutat att godkänna prislistor för
elnätspriser 2019 och har översänt handlingar till Växjö Kommunföretag
AB.
Avsikten är att justera priserna för effektkunderna från 1 januari 2019 och
för säkringskunderna från 1 april 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 365/2018 föreslagit att kommunfullmäktige noterar
Växjö Energi AB:s beslut om justering av elnätspriser för 2019.
Växjö Kommunföretag AB beslutade i § 132/2018 följande:
Styrelsen för VKAB beslutar att godkänna bifogade prislistor för elnätspriser
2019. Styrelsen förklarar ärendet omedelbart justerat och översänder för
beslut till kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Energi AB
Växjö kommunföretag AB
Ekonomi- och finanschef
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§ 262

Dnr 2018-00327

Godkännande av ny handbok avseende "arbetssätt &
samverkan mellan kommunala förvaltningar och
fastighetsbolag i Växjö kommun"
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner ny Handbok avseende arbetssätt och
samverkan mellan kommunala förvaltningar och fastighetsbolag i
Växjö kommun daterad 1 augusti 2018.
2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut § 175/2005 och §
4/2006 avseende tidigare upplaga av dokumentet Arbetssätt och
samverkan mellan kommunala förvaltningar och fastighetsbolag i
Växjö kommun daterad 1 mars 2005, undertecknad av dåvarande
kommunchef Marita Svensson och dåvarande VD KFAB Lars
Sjökvist.
Bakgrund
Dokumentet Arbetssätt & samverkan mellan kommunala förvaltningar och
fastighetsbolag i Växjö kommun som är daterat 2005-03-01 har den senaste
tiden visat sig vara i stort behov av revidering utifrån att lagar, krav på olika
ekonomiska redovisningar och inte minst har ett flertal nya tekniska
utrustningar tillkommit i kontraktsammanhang.
Sedan våren 2007 har fastighetskoordinator kallat förvaltningschefer,
ekonomer och lokalsamordnare från förvaltningar, VD och ekonomer från
kommunala bolag samt representant från ekonomikontoret till att träffas två
gånger om året för att diskutera utifrån vilka gemensamma
överenskommelser som förvaltningar ska hyra lokaler av de kommunala
bolagen. De synpunkter och överenskommelser som träffats genom åren har
sedan legat som underlag för denna revidering. Skrivningarna från 2005 har
efterhand känts lite ålderdomliga samtidigt som teknisk utrustning och
ansvaret för den uppdaterats och förändrats och där gränsdragningslistan i
dokumentet blivit ordentligt genomgången.
Avsnitten ”Hyresavtal och avtalstider” samt ”Underhåll och
verksamhetsförändringar” har fått flertalet nya underpunkter i Handboken
och dokumentet har beträffande avtalstexten totalt utökats från 7 sidor till 16
sidor. Bilagorna har arbetats om och gränsdragningslistan har utökats från 6
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sidor till 20 sidor där ansvaret för förekommande delar delats upp på
hyresvärd respektive hyresgäst.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 295/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner ny Handbok avseende arbetssätt och
samverkan mellan kommunala förvaltningar och fastighetsbolag i
Växjö kommun daterad 1 augusti 2018.
2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut § 175/2005 och §
4/2006 avseende tidigare upplaga av dokumentet Arbetssätt och
samverkan mellan kommunala förvaltningar och fastighetsbolag i
Växjö kommun daterad 1 mars 2005, undertecknad av dåvarande
kommunchef Marita Svensson och dåvarande VD KFAB Lars
Sjökvist.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 6 augusti 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
handboken kommer att användas vid kontraktsskrivning mellan
förvaltningar och kommunala bolag. Handboken baseras på
självkostnadsprincipen där kommunala bolag debiterar hyra till
förvaltningarna för faktiska kostnader och där förvaltningarna betalar all
verksamhetsförändring genom ökad hyra. Handboken kommer att
distribueras till samtliga parter och även finnas tillgänglig digitalt.
Möten kommer även fortsättningsvis att hållas två gånger per år där fortsatta
diskussioner kommer att protokollföras inför framtiden.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchef (lokalförsörjningsgruppen)
Växjö Kommunföretag AB
Ekonomi- och finanschef, budgetchef
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Kultur- & fritidsnämnden
Nämnden för Arbete och välfärd
Växjö fastighetsförvaltning AB
Vidingehem AB
Växjöbostäder AB
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För kännedom
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Videum AB
Författningssamlingen
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§ 263

Dnr 2018-00386

Revidering av reglemente för kommunens revisorer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens revisorers förslag till
reglemente i § 84/2018 med följande tillägg till paragraf 11:
”Detta arbete ska ske i nära samarbete med berört bolag”.
2. Reglementet ersätter tidigare revidering av kommunens revisorers
reglemente, beslutat av kommunfullmäktige i § 126/2017.
Bakgrund
Det nuvarande reglementet för kommunrevisionen antogs av
kommunfullmäktige i § 126/2017. Kommunrevisionen har nyligen fått eget
ansvar för en anställd tjänsteperson och därmed finns ett behov av revidering
av reglementet för kommunens revisorer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 320/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens revisorers förslag till
reglemente i § 84/2018 med följande tillägg till paragraf 11:
”Detta arbete ska ske i nära samarbete med berört bolag”.
2. Reglementet ersätter tidigare revidering av kommunens revisorers
reglemente, beslutat av kommunfullmäktige i § 126/2017.
Kommunens revisorer har i § 84/2018 föreslagit kommunfullmäktige att
godkänna förslag till reglemente för kommunens revisorer.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunens revisorer
Författningssamlingen
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§ 264

Dnr 2018-00371

Förtydligande av riktlinjer för investeringar i
exploateringsområden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna förtydliganden avseende
investeringsbeslut i exploateringsområden i det styrande dokumentet
Riktlinjer för budget ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter.
Bakgrund
Från och med den första januari 2018 tillämpar Växjö kommun Rådet för
kommunalredovisnings rekommendationer fullt ut vad gäller redovisning av
exploateringsprojekt. Med anledning av detta har kommunstyrelsen tagit
beslut om en ändrad beslutsgång (2017:00262). Både kommunstyrelsen och
tekniska nämnden godkänner nu sin del i projektkalkylen för ett nytt
exploateringsområde innan byggnadsnämnden antar detaljplanen.
Vid årsskiftet 2017/2018 finns det pågående projekt där detaljplanen redan är
beslutad varvid det råder en oklarhet om vilken instans som tar
investeringsbeslut. Med anledning av ändringar i beslutsgången avseende
exploateringsprojekt samt oklarheten avseende beslutsgång för redan
pågående projekt behöver beslutsgången förtydligas avseende investeringar i
pågående och kommande exploateringsprojekt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 322/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner föreslagna förtydliganden avseende investeringsbeslut i
exploateringsområden i det styrande dokumentet Riktlinjer för budget
ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 juni 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att enligt Riktlinjer för
budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter (senast reviderad
kommunfullmäktige 2017-12-19) ska kommunfullmäktige besluta om
investeringar i exploateringsområden om bruttoinvesteringen överstiger 20
mkr. För att förtydliga riktlinjer föreslås att den nuvarande skrivningen
kompletteras i enlighet med förslag nedan:
Nuvarande skrivning rubrik ”Investering”
Nämnden beslutar om investeringar upp till 10 mkr och ska upprätta interna
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anvisningar för beslut och hantering av investeringsprojekt. För
bruttoinvesteringar i exploateringsområden gäller beloppsgränsen 20 mkr.
Sista meningen stryks och istället görs komplettering med följande
skrivningar.
Investeringar i exploateringsområden
För exploateringsområden beslutar nämnd/styrelse om bruttoinvesteringar
upp till 20 miljoner kronor. Nämnder och styrelser som berörs av
investeringar i exploateringsområden är tekniska nämnden och
kommunstyrelsen.
Både kommunstyrelsen och tekniska nämnden ska godkänna sin del i
projektkalkylen för ett nytt exploateringsområde innan byggnadsnämnden
antar detaljplanen. Ärendet lyfts lämpligen till kommunstyrelsen respektive
tekniska nämnden i samband med detaljplanens samrådsskede. Detta innebär
att detaljplanen antas först när beslut har tagit om tillhörande kalkyl.
Om kalkylen i detaljplanen visar att bruttoinvesteringen överstiger 20
miljoner skall projektet lyftas till tekniska nämnden, innan beslut tas av
kommunstyrelsen, för att sedan hanteras i kommunfullmäktige. Om
bruttoinvesteringen understiger 20 miljoner kan ärendet hanteras parallellt i
tekniska nämnden och kommunstyrelsen men det förutsätter att besluten
villkoras med att nämnd och styrelse tar samma beslut.
Utformning av kalkyl
I samband med att en detaljplan tas fram säkerställer projektledaren att en
investeringskalkyl och en uppskattad driftkostnad bifogas avseende projektet
som helhet. Kalkylen ska visa investeringar avseende VA-anläggningar,
allmän platsmark samt utgifter inne på fastighetsmark och andra
exploateringskostnader. Investeringar och prognosticerade inkomster
redovisas var för sig så att det går att särskilja de olika ekonomierna. Det ska
också framgå vilken enhet som ansvarar för investering och erhåller
inkomster (kommunstyrelsen, tekniska nämnden-VA eller tekniska
nämnden-skattefinansierat).
I första hand ska kalkylen redovisas i samrådsskedet så att tekniska nämnden
respektive kommunstyrelsen kan yttra sig i samband med samrådsyttrandet.
Om inte kalkyl finns framtagen vid samrådet hanteras ekonomin i separata
ärenden i respektive nämnd. Projektledaren ansvarar för att ärendet lyfts till
respektive nämnd för erforderliga beslut.
Hantering av avvikelser från investeringskalkylen i ett exploateringsområde
I beslutsunderlaget ska det tydliggöras i vilken utsträckning avvikelser mot

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
53 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-10-16

grundkalkylen accepteras utan att nya beslut behöver fattas. Beslut om
avvikelser tas i den instans som togs i det tidigare beslutet om inget annat är
angivet.
För löpande investeringar i ett exploateringsprojekt där det inte finns några
avvikelser mot den ursprungliga kalkylen kan investeringar hanteras i
enlighet med respektive nämnds/styrelses framtagna riktlinjer oavsett om
beloppsgränsen överskrids eller inte.
Hantering av exploateringsprojekt då godkännande av projektkalkyl saknas
För exploateringsprojekt där detaljplanen var antagen innan årsskiftet
2017/2018 finns inget beslut med godkända projektkalkyler. I dessa fall
ansvarar projektledaren för att ta fram en övergripande kalkyl i enlighet med
rutin ovan.
En alternativ hantering i de fall då exploateringsprojektet redan pågår (beslut
har tagits enligt tidigare rutiner) är att tillämpa tidigare rutin där
delinvesteringar som överstiger 20 miljoner kronor lyfts för beslut av
kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden,
Kommunchef,
Förvaltningschef kommunledningsförvaltningen.
Författningssamlingen
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§ 265

Dnr 2018-00497

Avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige- Mikael Ströberg (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län för en ny sammanräkning.
Bakgrund
Mikael Ströberg (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronoberg
För kännedom
Mikael Ströberg
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 266

Dnr 2018-00522

Avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige- Mohammad Khaghani (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län för en ny sammanräkning.
Bakgrund
Mohammad Khaghani (V) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronoberg
För kännedom
Mohammad Khaghani
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 267

Dnr 2018-00537

Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige- Pontus Samuelsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län för en ny sammanräkning.
Bakgrund
Pontus Samuelsson (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronoberg
För kännedom
Pontus Samuelsson
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 268

Dnr 2018-00480

Avsägelse från uppdrag som ersättare i tekniska
nämnden- Svante Karlsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Bakgrund
Svante Karlsson (S) har via e-tjänst den 14 september 2018 avsagt sig
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 30/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beviljar
avsägelsen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Svante Karlsson
Tekniska nämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 269

Dnr 2018-00520

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Växjö
Citysamverkan- Lennart Adell Kind (L)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och uppdragets sista dag ska vara
13 november 2018.
Bakgrund
Lennart Adell Kind (L) har via e-tjänst den 4 oktober 2018 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Växjö Citysamverkan ideell förening från och med
14 november 2018.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 31/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beviljar
avsägelsen och uppdragets sista dag ska vara 13 november 2018.
Beslutet skickas till
För kännedom
Lennart Adell Kind
Växjö Citysamverkan ideell förening
Förtroendemannaregistret
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§ 270

Dnr 2018-00486

Avsägelse från uppdrag som ersättare i nämnden för
arbete och välfärd samt omsorgsnämnden- Maria Palm
(SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna.
2. Kommunfullmäktige utser Pernilla Wikelund (SD) till ny ersättare i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Sara Johansson (SD) till ny ersättare i
omsorgsnämnden till och med 2018-12-31.
Bakgrund
Maria Palm (SD) har via e-tjänst den 17 september 2018 avsagt sig sina
uppdrag som ersättare i nämnden för arbete och välfärd samt
omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 32/2018 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna.
2. Kommunfullmäktige utser Pernilla Wikelund (SD) till ny ersättare i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Sara Johansson (SD) till ny ersättare i
omsorgsnämnden till och med 2018-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Maria Palm
Pernilla Wikelund
Sara Johansson
Nämnden för arbete och välfärd
Omsorgsnämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 271

Dnr 2018-00010

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.
Nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit till
kommunkansliet efter redovisningen på föregående
kommunfullmäktigesammanträde.
Motioner
2018-09-27 Motion om att använda Rättviksmodellen vid livsmedelstillsynCarin Högstedt (V)
2018-08-30 Motion om rätt till äldreboende- Tomas Thornell (S) och Malin
Lauber (S)
Medborgarförslag
2018-10-09 Medborgarförslag om dagsaktuell karta över vägarbeten i
Växjö tätort
2018-10-08 Medborgarförslag om en handlingsplan för särskilt begåvade
barn
2018-09-27 Medborgarförslag om att göra en markerad linje vid cykelväg
på Örledsvägen
2018-09-26 Medborgarförslag rörande studiedagar osv inom förskola och
skola
2018-09-26 Medborgarförslag om att införa elbussar i stadstrafiken
2018-09-22 Medborgarförslag om spårburen kollektivtrafik
2018-09-20 Medborgarförslag om att bygga om rondeller
2018-09-18 Medborgarförslag om säkra cykelvägar
2018-09-16 Medborgarförslag om att elever från friskolor ska kunna delta i
kommunens modersmålundervisning
2018-09-15 Medborgarförslag om att pågående restaurering av Växjös
sjöar ska inkludera förbindelser för fisk och vattenlevande djur
kan vandra mellan sjöarna
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2018-09-14 Medborgarförslag om tak på parkeringar
2018-08-30 Medborgarförslag om cykelväg mellan Risinge och Åryd
2018-08-22 Medborgarförslag om nyttjande av bussfilerna samt
hastighetsbegränsningar
2018-08-22 Medborgarförslag om användande av bussfiler för andra under
vissa tider
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§ 272

Dnr 2018-00039

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta
genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta
genom medborgarförslag:
• Medborgarförslag om att göra en markerad linje vid cykelväg på
Örledsvägen överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om att pågående restaurering av Växjös sjöar ska
inkludera förbindelser för fisk och vattenlevande djur kan vandra
mellan sjöarna överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om att elever från friskolor ska kunna delta i
kommunens modersmålsundervisning överlämnas till
utbildningsnämnden
• Medborgarförslag om att bygga om rondeller överlämnas till tekniska
nämnden
• Medborgarförslag om cykelväg mellan Risinge och Åryd överlämnas
till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om användande av bussfiler för andra under vissa
tider överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om uteduschar i anslutning till badplatserna på
båda sidorna om Växjösjön överlämnas till tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut från augusti då förslaget
överlämnandes till kultur- och fritidsnämnden.
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 rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av
kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning
lämnar sedan förslag på delegering.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Berörda nämnder
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§ 273

Dnr 2018-00006

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Följande beslut och skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige efter
senaste sammanträdet:
2018-10-05 Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02 § 350 om
medborgarförslag om införande av Frivillig Resursgrupp
(FRG) i Växjö Kommun
2018-10-03 Tekniska nämndens beslut 2018-09-27 § 154 Medborgarförslag
om toalett vid stranden på östra sidan av Växjösjön
2018-10-01 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
plastsvanarna på Växjösjön
2018-10-01 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
utbyggnad av gång- och cykelväg på Teleborg
2018-10-01 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
soptunna på badplatsen på östra sidan av Växjösjön
2018-10-01 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
spegel vid cykelvägkorsning från Vingavägen, bakom Padova
Pizzeria
2018-09-17 KommunstyrelsenS beslut 2018-09-11 § 318 om
medborgarförslag om förändrad nyttjande av bussfiler i Växjö
2018-09-05 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om att ta
bort bilfällan på Norra Järnvägsgatan
2018-09-05 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
önskad belysning vid "Farmors backe" Hagavallen/Paradvägen,
Hovshaga
2018-09-05 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
hundlekplats i Gemla
2018-09-05 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
tryckluftspumpar för cyklar vid tågstationer i Växjö kommu
Anna Tenje (M) informerar om majoritetens beslut kring den politiska
organisationen samt pågående revidering av arvodesbestämmelser.
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