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Martin Fransson, gruppledare kommunkansliet §
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Erika Gustavsson, sekreterare

Justering
Justerare

Åsa Karlsson Björkmarker

Plats och tid

Kommunkansliet

Justerade paragrafer

§§ 353-391

Ajournering

Fika kl. 14:30 – 14:45

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Erika Gustavsson

Ordförande

……………………………………
Anna Tenje

Justerare

……………………………………
Åsa Karlsson Björkmarker
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2017-11-07 är justerat.
Anslagsdag

2017-11-13

Anslaget tas ner

2017-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

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

Underskrift
………………………………………………………
Erika Gustavsson
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§ 353

Dnr 302917

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 354

Dnr 316948

Presentation av Peråke Janèn - ny VD för Vidingehem
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Peråke Janèn, VD för Vidingehem presenterar sig kort för kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare. Janèn började sin anställning 15 augusti, och
kommer närmast från Tingsrydsbostäder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 355

Dnr 316032

Information om ny kommunallag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Martin Fransson, gruppledare kommunkansliet och Magnus Bengtsson,
chefsjurist informerar om den nya kommunallagen som börjar gälla från och
med 1 januari 2018. Förändringarna innebär framför allt en ny struktur med
enhetligare språk.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 356

Dnr 317663

Summering av arbetet kring Nätverket
Höghastighetsbanan 2015-2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Kristina Thorvaldsson, projektledare på kommunledningsförvaltningen
summerar arbetet kring nätverket Höghastighetsbanan från februari 2015 då
arbetet inleddes och fram till idag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 357

Dnr 2017-00078

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
oktober 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport efter oktober 2017.
Bakgrund
I enlighet med riktlinjer för budget, bokslut och ekonomiska rapporter ska
kommunstyrelsen upprätta månadsrapporter. I månadsrapporten redovisas
uppföljning och prognos av kommunstyrelsens verksamhet.
Kommunstyrelsens bedriver sin verksamhet för att nå styrelsens
verksamhetsmål och bidra till fullmäktiges övergripande målsättningar som
angetts i 2017 års budget.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 30 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
helårsprognosen efter oktober 2017 inklusive reservationen bedöms till
sammanlagt +27,7 mkr sammantaget för kommunstyrelsens samtliga
verksamheter. Förbättringen från tidigare rapport beror främst på förbättrad
prognos inom måltidsorganisationen, vilken ligger på en budget i balans.
Då reservationen uppgår till 21,1 mkr finns ett beräknat överskott på 6,6
mkr. Inräknat beslutet att använda eget kapital för projekt Brobyggarna på
1,9 mkr uppgår överskottet till 8,5 mkr för kommunstyrelsen i förväntad
helårsprognos.
Exploateringsprojekten per 31 oktober 2017 uppvisar en förväntad differens
mot budget på sammanlagt ca -27,5 mkr (avvikelse bättre än budget).
Differensen består av tidsförskjutning på -15,2 mkr samt
kostnads/intäktsförändringar -12,3 mkr.
Beslutet skickas till
Ekonomi – och finanschefen
Förvaltningsekonomen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 358

Dnr 2017-00577

Kommunstyrelsens internbudget 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget för 2018 med
följande ändringar:
Avsnitt 5.2.2
Sidan 14. Valfrihet genom att på sikt erbjuda två maträtter varav minst en
vegetarisk på alla kommunens skolor.
Sidan 14. Måltiderna ska bidra till goda resultat genom att vara
näringsriktiga, likvärdiga, välsmakande, varierande och serveras i en trivsam
miljö.
Avsnitt 5.4.1
Sidan 18. Måltiderna ska bidra till en god omsorg av äldre och
funktionsnedsatta. Maten ska vara näringsriktig, välsmakande, varierad och
serveras i en trivsam miljö.
2. Kommunstyrelsen anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget
för 2018.
3. Kommunstyrelsen antar föreslagen internkontrollplan för 2018.
4. Förslaget till kommunstyrelsens internbudget 2018 innebär ett
ianspråktagande av det egna kapitalet gällande
destinationsutvecklingsstrategin.
5. För kostnader gällande stadsutveckling finns öronmärkt eget kapital
inom kommunstyrelsen för stadsförnyelse.
6. Utredning för att förbättra arbetet med samhällsplanering ska
genomföras och vid behov finansieras med eget kapital.
7. Kostnad för inläsningsservice för synskadade ska inrymmas i
kommunstyrelsens budget.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunstyrelsen upprättar årligen en internbudget utifrån den budgetram
som beslutats av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 489/2017 föreslagit följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1. Kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget för 2018.
2. Kommunstyrelsen anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget
för 2018.
3. Kommunstyrelsen antar föreslagen internkontrollplan för 2018.
4. Förslaget till kommunstyrelsens internbudget 2018 innebär ett
ianspråktagande av det egna kapitalet gällande
destinationsutvecklingsstrategin.
5. För kostnader gällande stadsutveckling finns öronmärkt eget kapital
inom kommunstyrelsen för stadsförnyelse.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Ett förslag till internbudget 2018 för
kommunstyrelsen har även upprättats.
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP) och Per Schöldberg (C) med instämmande av Oliver
Rosengren (M):
1. Kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget för 2018 med
följande ändringar:
Avsnitt 5.2.2
Sidan 14. Valfrihet genom att på sikt erbjuda två maträtter varav minst en
vegetarisk på alla kommunens skolor.
Sidan 14. Måltiderna ska bidra till goda resultat genom att vara
näringsriktiga, likvärdiga, välsmakande, varierande och serveras i en trivsam
miljö.
Avsnitt 5.4.1
Sidan 18. Måltiderna ska bidra till en god omsorg av äldre och
funktionsnedsatta. Maten ska vara näringsriktig, välsmakande, varierad och
serveras i en trivsam miljö.
2. Kommunstyrelsen anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget
för 2018.
3. Kommunstyrelsen antar föreslagen internkontrollplan för 2018.
4. Förslaget till kommunstyrelsens internbudget 2018 innebär ett
ianspråktagande av det egna kapitalet gällande
destinationsutvecklingsstrategin.
5. För kostnader gällande stadsutveckling finns öronmärkt eget kapital
inom kommunstyrelsen för stadsförnyelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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6. Utredning för att förbättra arbetet med samhällsplanering ska
genomföras och vid behov finansieras med eget kapital.
7. Kostnad för inläsningsservice för synskadade ska inrymmas i
kommunstyrelsens budget.
Carin Högstedt (V), Gunnar Storbjörk (S) och Malin Lauber (S):
1. Kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget för 2018 med
följande ändringar:
a) Måltidsorganisationen undantas besparingen på 3 000 tkr.
b) Kommunledningsförvaltningen åläggs ytterligare
omvandlingstryck på 3 000 tkr vilka inte ska läggas på
måltidsorganisationen.
c) Avsnitt 5.2.2
Sidan 14. Valfrihet genom att på sikt erbjuda två maträtter varav minst en
vegetarisk på alla kommunens skolor.
Sidan 14. Måltiderna ska bidra till goda resultat genom att vara
näringsriktiga, likvärdiga, välsmakande, varierande och serveras i en
trivsam miljö.
d) Avsnitt 5.4.1
Sidan 18. Måltiderna ska bidra till en god omsorg av äldre och
funktionsnedsatta. Maten ska vara näringsriktig, välsmakande, varierad och
serveras i en trivsam miljö.
2. Kommunstyrelsen anvisar medel till föreslagen exploateringsbudget
för 2018.
3. Kommunstyrelsen antar föreslagen internkontrollplan för 2018.
4. Förslaget till kommunstyrelsens internbudget 2018 innebär ett
ianspråktagande av det egna kapitalet gällande
destinationsutvecklingsstrategin.
5. För kostnader gällande stadsutveckling finns öronmärkt eget kapital
inom kommunstyrelsen för stadsförnyelse.
6. Utredning för att förbättra arbetet med samhällsplanering ska
genomföras och vid behov finansieras med eget kapital.
7. Kostnad för inläsningsservice för synskadade ska inrymmas i
kommunstyrelsens budget.

Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Cheryl Jones Furs (MP)
yrkande.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi – och finanschef
Förvaltningsekonom
För kännedom
Alla kontors – och enhetschefer, kommunledningsförvaltningen
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§ 359

Dnr 2017-00007

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut
om delegering enligt 6 kap 33 § Kommunallagen. Redovisningen i rapporten
gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 27 september till 29 oktober
2017. Beslut som redovisas i liggare registrerades mellan 27 september till
och med 5 oktober 2017.
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Utdragsbestyrkande
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§ 360

Dnr 2017-00006

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 26 september, 3 oktober och
10 oktober redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 10
oktober redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö Kommunföretag AB:s protokoll från den 19 oktober redovisas för
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 361

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Åsa Karlsson Björkmarker (S) inleder med att gratulera Anna Tenje (M) och
Pernilla Tornèus (M) med varsin blombukett, eftersom båda fyllt jämt i
oktober.
Anna Tenje (M) hälsar Marie-Louise Gustavsson (S) välkommen som ny
ersättare i kommunstyrelsen, och hälsar även Aman Noor, som är praktikant
från IB programmet, välkommen till dagens sammanträde.
Eva Johansson (C) informerar om att hon och Carin Högstedt (V) varit på
Landsbygdsdagen i Oskarshamn, där de deltog på ett flertal föreläsningar.
Johansson föreslår att ett framtida strategisamråd ägnas åt landsbygden och
landsbygdsutveckling.
Per Schöldberg (C) informerar om att han deltagit i den konferens för UBC
(Union of the Baltic Cities) som anordnades i Växjö förra veckan. Nästa
styrelsemöte är i Rostock, där det även kommer hållas en
integrationskonferens. Växjö behåller sin plats i styrelsen för nätverket.
Oliver Rosengren (M) informerar om att länsstyrelsen nu fattat beslut om
anvisningstal för nyanlända. Migrationsverket tilldelade först Växjö
kommun 100 personer, men det slutliga beslutet blev 57 stycken. Rosengren
informerar om att han även under dagen träffat Migrationsverket för att
diskutera bosättningslagen. En viss försening finns gällande de platser som
Växjö kommun ska fördela, men detta beror främst på att Migrationsverket
ännu inte återlämnat de lägenheter de har. Det kommer dock inte bli några
problem att klara årsresultatet.
Anna Tenje (M) informerar om att hon i veckan åker till Bonn för att tala på
olika seminarier kring klimatmötet som hålls där. Tenje informerar även om
att USAs ambassadör nästa vecka besöker Växjö, då hon och Bo Frank (M)
bland annat kommer informera om Växjö kommuns miljöarbete.

Justerandes sign
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Åsa Karlsson Björkmarker (S) informerar om att även hon ska till Bonn för
att tala på diverse sidoevent tillhörande klimatmötet.
Per Schöldberg (C) informerar om att han och Tomas Thornell (S) nästa
vecka åker till Sydafrika för att bland annat delta i styrgruppsmöte i det
samarbetsprojekt som finns.
Monica Skagne, kommunchef, informerar om att Växjöbostäders arbete för
att komma tillrätta med otillåten andrahandsuthyrning pågår. 54 lägenheter
har nu återtagits.
Vidare informerar kommunchefen om att arbetet med att omvandla
Hovslund till studentbostäder pågår, samt att Videum fått en beställning
rörande tillskapandet av 80 parkeringsplatser vid universitetet.
Kommunchefen informerar också om att arbetet med att skapa extratjänster
på förvaltningarna pågår, samt att det fortfarande är stora störningar i Växjö
kommuns telefoni. Problemet ligger inte i kommunens växel, utan hos
operatörerna. Man arbetar vidare för att lösa problemen så snart som möjligt.

Justerandes sign
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§ 362

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Kommunchef Monica Skagne hänvisar till informationen som lämnades i §
361 rörande VKAB.
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§ 363

Dnr 2017-00507

Yttrande över Trafikverkets remiss av Förslag till
nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (TRV
2017/32405)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar remissyttrande i rubricerat ärende i enlighet med
kommunchefens skrivelse daterad 5 oktober 2017.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Trafikverket har tillsammans med övriga planupprättare i landet fått i
uppdrag av regeringen att upprätta långsiktiga planer för investeringar i
transportinfrastrukturen för åren 2018-2029. Trafikverket har nu slutfört sitt
uppdrag och inlämnat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet till
regeringen. I samband med detta överlämnande har planen sänts på remiss.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 479/2017 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
remissyttrande i rubricerat ärende i enlighet med kommunchefens skrivelse
daterad 5 oktober 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 5 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag på yttrande.
Yrkanden
Nils Fransson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Carin Högstedt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag, men med följande
ändring: Meningen under rubriken Bedömning som lyder: ”Inledningsvis
konstaterar vi med glädje att RV 25 Österleden i Växjö finns med på
namngiven plats till det nya budgeterade beloppet”, ska strykas från
yttrandet.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutet skickas till
Trafikverket
För kännedom
Trafikplaneringschefen
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§ 364

Dnr 2017-00427

Yttrande över Länsstyrelsen i Blekinge remiss rörande
regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande över Länsstyrelsen i
Blekinge remiss rörande regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot Länsstyrelsen i Blekinges
remiss rörande regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Blekinge har utarbetat Blekinges regionala
vattenförsörjningsplan för att säkerställa långsiktig tillgång till vattenresurser
för dricksvattenförsörjningen. Vissa av påverkansområdena berör kommuner
utanför Blekinges gränser, såsom Mörrumsån.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 487/2017 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
nedanstående yttrande över Länsstyrelsen i Blekinge remiss rörande regional
vattenförsörjningsplan för Blekinge län:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot Länsstyrelsen i Blekinges
remiss rörande regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 oktober 2017 lämnat förslag på
yttrande.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Blekinge
För kännedom
Planeringschefen
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§ 365

Dnr 2017-00582

Yttrande över Livsmedelsverkets remiss av reviderade
råd Bra måltider i äldreomsorgen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar nedanstående synpunkter på livsmedelsverkets
remiss angående reviderade råd ”Bra måltider i äldreomsorgen”:
Växjö kommun är positiva till de reviderade råden för måltider inom
äldreomsorgen. Råden bedöms ge ett bra stöd för vårt framtida arbete med
maten inom äldreomsorgen. Det är positivt att råden utgår från
måltidsmodellen och syftar till en samsyn mellan olika berörda instanser.
Råden kommer dock innebära ökade krav på kommunens förmåga att
individanpassa kosten.
I råden beskrivs utförligt de olika rollerna som deltar i måltidskedjan. Växjö
kommun bedömer att rollerna bör kompletteras med kostchef. Beskrivningen
som finns under rubriken ”chefer inom äldreomsorgen” innefattar delvis
kostchefens ansvarsområde varför rubriken föreslås justeras till ”chefer
inom äldreomsorgen och måltidsverksamheten”.
Bakgrund
Livsmedelsverket har gett Växjö kommun möjlighet att ge synpunkter på
remissen av de reviderade råden ”Bra måltider i äldreomsorgen”. Skriften
innehåller generella råd om måltidskvalitet inom äldreomsorgen. De
uppdaterade råden är uppbyggda kring den så kallade Måltidsmodellen som
omfattar sex olika aspekter av måltidskvalitet – god, integrerad, trivsam,
hållbar, näringsriktig och säker. Råden kring näringsriktiga måltider har
genomgått stora justeringar för att ersätta de tidigare så kallade
grundkosterna. Råden fanns tidigare i fyra olika versioner för olika
yrkesgrupper men samlas nu i en gemensam skrift.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 488/2017 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
nedanstående synpunkter på livsmedelsverkets remiss angående reviderade
råd ”Bra måltider i äldreomsorgen”:
Växjö kommun är positiva till de reviderade råden för måltider inom
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äldreomsorgen. Råden bedöms ge ett bra stöd för vårt framtida arbete med
maten inom äldreomsorgen. Det är positivt att råden utgår från
måltidsmodellen och syftar till en samsyn mellan olika berörda instanser.
Råden kommer dock innebära ökade krav på kommunens förmåga att
individanpassa kosten.
I råden beskrivs utförligt de olika rollerna som deltar i måltidskedjan. Växjö
kommun bedömer att rollerna bör kompletteras med kostchef. Beskrivningen
som finns under rubriken ”chefer inom äldreomsorgen” innefattar delvis
kostchefens ansvarsområde varför rubriken föreslås justeras till ”chefer
inom äldreomsorgen och måltidsverksamheten”.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag på yttrande. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att Växjö kommun är positiva till de reviderade råden
för måltider inom äldreomsorgen.
Beslutet skickas till
Livsmedelsverket
För kännedom
Verksamhetschef måltidsorganisationen
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§ 366

Dnr 2017-00499

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Yttrande
över remiss av Boverkets förslag till ändringar i
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011: 16) om
funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering
av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 486/2017 av tidsskäl yttrat sig över Remiss av
Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av
sakkunniga funktionskontrollanter, OVK. Arbetsutskottet har anmält sitt
beslut till kommunstyrelsen.
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§ 367

Dnr 2017-00562

Val av ny ersättare och ledamot i kommunstyrelsens
samverkansråd
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen.
2. Kommunstyrelsen utser Elisabet Andersson till ny ledamot i
kommunstyrelsens samverkansråd.
3. Kommunstyrelsen utser Görel Gemzell Åhman till ny ersättare i
kommunstyrelsen samverkansråd.
Bakgrund
HSV (Handikapporganisationerna i samverkan med Växjö kommun) har i en
skrivelse daterad 22 september 2017 meddelat ändringar i HSVs
representation i kommunstyrelsens samverkansråd. HSV har meddelat att
Gudrun Rydh har avsagt sig uppdraget som ledamot, och att Elisabet
Andersson och Görel Gemzell Åhman går in som ledamot respektive
ersättare.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens samverkansråd
För kännedom
HSV
Gudrun Rydh
Elisabet Andersson
Görel Gemzell Åhman
Löneenheten
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§ 368

Dnr 2017-00627

Avsägelse från uppdrag och val av ny ersättare till
Institutet för lokal och regional demokrati
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen.
2. Kommunstyrelsen utser Elisabet Flennemo (V) som ny ersättare i
Institutet för lokal och regional demokrati.
Bakgrund
Oskar Frykholm har i en skrivelse inkommen 27 oktober 2017 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Institutet för lokal och regional demokrati.
Vänsterpartiet har föreslagit Elisabet Flennemo som ny ersättare.
Beslutet skickas till
Institutet för lokal och regional demokrati
För kännedom
Oskar Frykholm
Elisabet Flennemo
Löneenheten
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§ 369

Dnr 2017-00434

Skrivelse om livscykelanalys och livscykelkostnad vid
nybyggnation - Åsa Karlsson Björkmarker (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen i enlighet med Växjö Kommunföretag
AB:s beslut i § 144/2017. Kommunstyrelsen är positiv till förslaget att
använda livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC) i anslutning till
nybyggnation då detta ligger helt i linje med Växjö kommuns gröna
ambitioner. Dock måste ytterligare forskning och utveckling inväntas och
inte minst beräkningsmodeller som har en förankring och acceptans inom
bygg- och fastighetsbranschen. VKAB kommer tillsammans med sina
dotterbolag fortsatt följa både den forskning och utveckling som sker på
områdena och också de diskussioner som förväntas föras inom bygg- och
fastighetsbranschen kopplat till LCA och LCC. När tillräckliga underlag har
tagits fram kommer Växjö kommun använda sig av LCA och LCC.
Bakgrund
Åsa Karlsson Björkmarker har den 4 juli 2017 inkommit med en skrivelse
till kommunstyrelsen om livscykelanalys och livscykelkostnad vid
nybyggnation. Karlsson Björkmarker refererar till Växjö kommuns
grönaambitioner vad det gäller byggande och föreslår därför att:
 Växjö kommun använder sig av och utreder livscykelanalys avseende
klimatpåverkan vid all nybyggnation.
 Växjö kommun använder sig av livscykelkostnadsanalys som stöd
vid beräkning av all nyproduktion.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 462/2017 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
skrivelsen i enlighet med Växjö Kommunföretag AB:s beslut i § 144/2017.
Kommunstyrelsen är positiv till förslaget att använda livscykelanalys (LCA)
och livscykelkostnad (LCC) i anslutning till nybyggnation då detta ligger
helt i linje med Växjö kommuns gröna ambitioner. Dock måste ytterligare
forskning och utveckling inväntas och inte minst beräkningsmodeller som
har en förankring och acceptans inom bygg- och fastighetsbranschen. VKAB
kommer tillsammans med sina dotterbolag fortsatt följa både den forskning
och utveckling som sker på områdena och också de diskussioner som
förväntas föras inom bygg- och fastighetsbranschen kopplat till LCA och
LCC. När tillräckliga underlag har tagits fram kommer Växjö kommun
använda sig av LCA och LCC.
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VKAB har i § 144/2017 yttrat sig över skrivelsen och lämnat förslag till
beslut. Av beslutet framgår sammanfattningsvis att VKAB är positiv till
förslaget att använda LCA och LCC i anslutning till nybyggnation, men att
ytterligare forskning och utveckling måste inväntas innan Växjö kommun
kan använda det.
Yrkanden
Åsa Karlsson Björkmarker (S): Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen.
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Växjö kommunföretag AB
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§ 370

Dnr 2017-00222

Skrivelse om laddinfrastruktur i Växjö kommun - Sture
Andersson (C) och Claes Bromander (C)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till Växjö Energi AB att samordna insatserna
för att ta fram en affärsplan för laddinfrastruktur i Växjö kommun och för
Växjö kommunkoncern.
2. Kommunstyrelsen ger Växjö Energi AB i uppdrag, att i samarbete med
bolag och förvaltningar, samordna beställningar och leveranser av
laddstationer inom kommunkoncernen. Samordningsansvar omfattar även
publika laddstationer, som drivs av kommunala förvaltningar och bolag.
Växjö Energi AB ska vara intern leverantör av dessa laddstationer.
Bakgrund
Sture Andersson (C) och Claes Bromander (C) har i en skrivelse till
kommunstyrelsen den 19 mars 2017 skrivit om vikten av att utveckla
laddinfrastrukturen för elbilar i Växjö kommun. I skrivelsen betonas att
utvecklingen av elbilsmarknaden går snabbt framåt och att det gäller att
utveckla en laddinfrastruktur som möjliggör övergången från en
fossilberoende bilpark till elbilar.
Förslagsställarna föreslår i sin skrivelse att Växjö Energi, som den naturliga
aktören att skapa en hållbar laddinfrastruktur i kommunen, i samverkan med
tekniska förvaltningen får i uppdrag att:





Genomföra och redovisa en nulägesbeskrivning över hur dagens
laddningsmöjligheter ser ut i kommunen, och om möjligt även
redovisa kända utbyggnadsplaner.
Genomföra och redovisa en analys av framtidens behov av
laddinfrastruktur i kommunen.
Redovisa alternativ och en rekommendation för utbyggnad av
laddinfrastrukturen.
Undersöka och redovisa eventuella möjligheter till medfinansiering
för utbyggnaden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 471/2017 föreslagit följande:
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1. Kommunstyrelsen uppdrar till Växjö Energi AB att samordna insatserna
för att ta fram en affärsplan för laddinfrastruktur i Växjö kommun och för
Växjö kommunkoncern.
2. Kommunstyrelsen ger Växjö Energi AB i uppdrag, att i samarbete med
bolag och förvaltningar, samordna beställningar och leveranser av
laddstationer inom kommunkoncernen. Samordningsansvar omfattar även
publika laddstationer, som drivs av kommunala förvaltningar och bolag.
Växjö Energi AB ska vara intern leverantör av dessa laddstationer.
Växjö kommunföretag AB (VKAB) har i § 123/2017 behandlat ärendet och
lämnat förslag på yttrande.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 september 2017 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att inom ramen för EU-projektet
READY arbetar hållbarhetsgruppen redan tillsammans med Växjö Energi
och tekniska förvaltningen för att ta fram en strategi för laddinfrastruktur.
Den väntas bland annat belysa frågor som lämpliga platser för etablering av
laddplatser, typ av laddning, ägarskap, betalning etc.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Växjö Energi AB
För kännedom
Växjö kommunföretag AB
Hållbarhetschefen
Förslagsställarna
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§ 371

Dnr 2017-00273

Skrivelse om att påbörja källsortering av och
textilåtervinning/användning i Växjö kommun -Carin
Högstedt (V) och Örjan Mossberg (V)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att hänvisa till tekniska
nämndens beslut i § 148/2017, där det framgår att det på tekniska
förvaltningen pågår ett arbete med att på försök inleda insamling av textilier
vid kommunens återvinningscentraler. Försöket kommer att påbörjas senast i
början på januari 2018 och pågå under två år för att därefter utvärderas.
Bakgrund
Vänsterpartiet inkom den 18 april 2017 med en skrivelse till
kommunstyrelsen och tekniska nämnden där man föreslår att Växjö kommun
vidtar åtgärder för att återanvända, återvinna och få in även textilier i
kretsloppet. Vänsterpartiet skriver att insamling av textil bör påbörjas innan
Växjö återbruksby färdigställs.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 496/2017 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
skrivelsen med att hänvisa till tekniska nämndens beslut i § 148/2017, där
det framgår att det på tekniska förvaltningen pågår ett arbete med att på
försök inleda insamling av textilier vid kommunens återvinningscentraler.
Försöket kommer att påbörjas senast i början på januari 2018 och pågå under
två år för att därefter utvärderas.
Tekniska nämnden har i § 148/2017 fattat följande beslut:
Tekniska nämnden bifaller skrivelsen. På tekniska förvaltningen pågår ett
arbete med att på försök inleda insamling av textilier vid kommunens
återvinnings-centraler. Försöket kommer att påbörjas senast i början på
januari 2018 och pågå under två år för att därefter utvärderas.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 372

Dnr 2017-00564

Skrivelse om behov av dubbelspårsutbyggnad mellan
Växjö och Alvesta
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för och intresset hos Alvesta, Kalmar, Karlskrona, Älmhult
och Värnamo kommuner samt Region Kronoberg om att samfinansiera,
delfinansiera eller förskottera en satsning på att, inom en snar framtid,
förverkliga en dubbelspårsutbyggnad via Länstransportplanen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att undersöka eventuella
möjligheter att via EU erhålla medfinansiering av en utbyggnad.
Bakgrund
Nils Fransson (L) har i en skrivelse daterad 3 oktober 2017 föreslagit att
Växjö kommun undersöker förutsättningarna för och intresset hos Alvesta
kommun och Region Kronoberg, samt Kalmar, Karlskrona, Älmhults och
Värnamo kommun om att samfinansiera, delfinansiera eller förskottera en
satsning på att inom en snar framtid förverkliga en dubbelspårsutbyggnad via
Länstransportplanen. Fransson föreslår också att man dessutom undersöker
eventuella möjligheter att via EU erhålla medfinansiering av en utbyggnad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 497/2017 föreslagit nedanstående beslut till
kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för och intresset hos Alvesta, Kalmar, Karlskrona,
Älmhult och Värnamo kommuner samt Region Kronoberg om att
samfinansiera, delfinansiera eller förskottera en satsning på att, inom
en snar framtid, förverkliga en dubbelspårsutbyggnad via
Länstransportplanen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att undersöka
eventuella möjligheter att via EU erhålla medfinansiering av en
utbyggnad.
Yrkanden
Nils Fransson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 373

Dnr 2017-00568

Skrivelse från Kulturparken Småland om glasgång
mellan Smålands museum och Utvandrarnas hus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att frågan kommer diskuteras på
ägaröverläggning mellan Växjö kommun och Region Kronoberg.
Bakgrund
Ordförande, vice ordförande samt VD och länsmuseichef för Kulturparken
Småland har i en skrivelse till kommunstyrelsen och regionstyrelsen gjort en
hemställan gällande en glasgång mellan Smålands museum och
Utvandrarnas hus.
Eftersom Kulturparken Småland driver verksamheten både i Smålands
museum och i Utvandrarnas hus menar förslagsställarna att det vore naturligt
att binda samman dessa två byggnader, för att på så vis få ett bättre flöde
genom lokalerna för besökarna. Tanken är också att en ny glasgång skulle
skapa möjlighet att ha endast en reception och butik istället för som nu två
receptioner, en i varje hus. Dessutom skulle en glasgång på flera sätt bli en
konstnärlig gestaltning och en försköning av den offentliga miljön i och runt
Museiparken.
I skrivelsen önskas att ett gemensamt beslut fattas av ägarna om hur frågan
om glasgången kommer behandlas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 498/2017 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
skrivelsen med att frågan kommer diskuteras på ägaröverläggning mellan
Växjö kommun och Region Kronoberg.
Yrkanden
Ellen Franzén (SD): Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen.
Lena Wibroe (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kulturparken Småland
Region Kronoberg
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§ 374

Dnr 2016-00723

Redovisning av uppdrag till kommunchefen att se över
rutiner och riktlinjer för föreningsbidrag och andra
utbetalningar av offentliga medel i syfte att undvika
utbetalningar till extremistiska organisationer
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar regelverk för att värna demokratin vid
tillhandahållande av stöd, bidrag och tjänster från Växjö kommuns styrelser
och nämnder.
2. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till samtliga förvaltningar och bolag att
tillämpa framtaget regelverk för att värna demokratin för Växjö kommuns
förvaltningar och bolags tillhandahållande av stöd, bidrag och tjänster.
3. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att återrapportera
uppdraget senast i januari 2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav den 31 maj 2016 kommunchefen i uppdrag att se över
rutiner och riktlinjer för föreningsbidrag och andra utbetalningar av
offentliga medel, i syfte att säkerställa att inga medel betalas ut till
organisationer som kan förknippas med extremism. Kommunchefen
presenterade med anledning av detta ett förslag till reglemente för
föreningsstöd vilket kommunstyrelsen antog den 7 februari 2017.
Kommunstyrelsen uppdrog den 1 december 2015 kommunchefen att bereda
en lokal handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism. För att genomföra kommunens mål har ett projekt tillsatts med
uppdrag att utforma arbetet och ta fram relevanta åtgärder i enlighet med
kommunens huvudmål. Projektet pågår under 2017. Kommunstyrelsens
uppdrag om att se över rutiner och riktlinjer för att föreningsbidrag och andra
utbetalningar av offentliga medel inte betalas ut till organisationer som kan
förknippas med extremism har därför samordnats med arbetet i projektet
utifrån handlingsplanen mot våldsbejakande extremism. Den skrivelse som
nu bereds omfattar därför alla former av stöd, bidrag och tjänster.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 461/2017 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar
enligt nedan:
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Kommunstyrelsen antar regelverk för att värna demokratin vid
tillhandahållande av stöd, bidrag och tjänster från Växjö kommuns
styrelser och nämnder.
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till samtliga förvaltningar och bolag
att tillämpa framtaget regelverk för att värna demokratin för Växjö
kommuns förvaltningar och bolags tillhandahållande av stöd, bidrag
och tjänster.
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att återrapportera
uppdraget senast i januari 2018.

Kommunchefen har i en skrivelse daterad 14 september 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Alla förvaltningar och bolag
Kommunchefen
För kännedom
Utvecklingschefen
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§ 375

Dnr 2010-00650

Redovisning av uppdrag - Förslag om att starta "Lean
production" inom kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i § 33/2011 kommunchefen i uppdrag att påbörja
arbetet med att införa lean-produktion inom kommunledningsförvaltningen.
2012 påbörjade Växjö kommun ett arbete med lean som filosofi och metod
för verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar. Den övergripande
målsättningen var att Växjö kommun ska bedriva verksamheten effektivt
med effektivt resurshushållande och tydligt medborgarfokus. Lean är en
visionsdriven förbättringsfilosofi där målet är att skapa en kultur i
organisationen som främjar ständiga förbättringar.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningen har i en skrivelse daterad 29 september 2017
redogjort för arbetet med att införa lean-produktion. Av skrivelsen framgår
att leanarbetet i Växjö kommun är ett stöd för ständiga förbättringar i
verksamheten. Det vill säga det finns inga speciella lean-mål, utan målet är
ökad måluppfyllelse i form av:
- Ökad medborgar- och kundnöjdhet
- Ökad resultat- och måluppfyllelse
- Öka medarbetarnas trivsel och delaktighet
Vidare framgår av skrivelsen att man i Växjö kommun arbetat med främst tre
metoder för att främja förbättringar i verksamheten:
1. Visuell styrning genom tavelmöten, för att synliggöra verksamhetens
mål, resultat samt problem och frustrationer för att skapa
kommunikation, delaktighet och följa förbättringsarbetet i
arbetsgruppen.
2. Flödeseffektivitet. Processer som fokuserar på att tillgodose
kunden/brukarens behov från början till slut och på det som är
värdeskapande för kunden/brukaren. Eliminera slöseri, dubbelarbete
och fel i processen.
3. Kund- och brukarfokus. Lära känna kunden/brukaren för att undvika
fel och missnöjdhet.
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För att skapa förutsättningar för att kunna jobba med lean har utbildningar
tillhandahållits, dels lean för ledare, leancoach och lean
introduktionsutbildning.
Beslutet skickas till
För kännedom
Utvecklingschefen
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§ 376

Dnr 2017-00292

Redovisning av uppdrag om säkerhetshöjande åtgärder
på allmän plats
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att hinder, som försvårar en acceleration och
därmed attacker med fordon, i första hand och som en inledande
skyddsåtgärd ska placeras på Storgatan vid korsningarna med
Liedbergsgatan och Kungsgatan. I andra hand placeras liknande hinder vid
Storgatans korsningar med Västra Esplanaden och Kronobergsgatan. De bör
vara estetiskt tilltalande och få en utformning som inte förfular stadsbilden.
De ska även medge passage av distributions- och räddningsfordon. I
samband med större evenemang i centrala Växjö kan behov av tillfälliga
hinder finnas.
3. Kommunstyrelsen beslutar att trafikskyltar, informationsskyltar, som
upplyser om förbudet mot att lämna fordon obemannade med motor igång
eller med nyckel i tändningslås, placeras ut på strategiska platser.
Överträdelse är bötesbelagt.
4. Kommunstyrelsen beslutar att fortsatt arbete med att öka säkerheten vid
publika evenemang ska bedrivas av Säkerhets- och beredskapsgruppen vid
kommunen.
Bakgrund
Terrordådet i Stockholm har satt fokus på säkerheten på allmänna platser och
hur invånarna kan skyddas från liknande attacker där fordon används som
vapen. Mot bakgrund av detta har kommunstyrelsens ordförande initierat
detta ärende och kommunstyrelsen beslutade i § 215/2017 följande:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att genomföra en
inventering av platser där säkerheten behöver förbättras samt att vidta
lämpliga säkerhetshöjande åtgärder.
2. Inventering och val av åtgärder ska ske i samråd med berörda som
t.ex. tekniska nämnden, Värends Räddningstjänstförbund och Växjö
Citysamverkan.
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3. Kostnaden för inventering och åtgärder tas från de stjärnmärkta pengarna
för stadsutveckling.
4. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen efter sommaren
2017.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 495/2017 föreslagit att kommunstyrelsen fattar
nedanstående beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att hinder, som försvårar en acceleration
och därmed attacker med fordon, i första hand och som en inledande
skyddsåtgärd ska placeras på Storgatan vid korsningarna med
Liedbergsgatan och Kungsgatan. I andra hand placeras liknande hinder vid
Storgatans korsningar med Västra Esplanaden och Kronobergsgatan. De bör
vara estetiskt tilltalande och få en utformning som inte förfular stadsbilden.
De ska även medge passage av distributions- och räddningsfordon. I
samband med större evenemang i centrala Växjö kan behov av tillfälliga
hinder finnas.
3. Kommunstyrelsen beslutar att trafikskyltar, informationsskyltar, som
upplyser om förbudet mot att lämna fordon obemannade med motor
igång eller med nyckel i tändningslås, placeras ut på strategiska
platser. Överträdelse är bötesbelagt.
4. Kommunstyrelsen beslutar att fortsatt arbete med att öka säkerheten
vid publika evenemang ska bedrivas av säkerhets - och beredskapsgruppen
vid kommunen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 3 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
Säkert – och beredskapsgruppen
För kännedom
Polisen
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§ 377

Dnr 2017-00529

Växjö kommunföretag AB:s skuldportfölj per 2017-0831
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Växjö Kommunföretag AB:s redovisning av
skuldportföljen per den 31 augusti 2017.
Bakgrund
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) redovisar sin skuldportfölj per den 31
augusti 2017. Enligt finanspolicyn ska den redovisas till kommunstyrelsen
vid års- respektive delårsbokslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 472/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
Växjö Kommunföretag AB:s redovisning av skuldportföljen per den 31
augusti 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 september 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
redovisningen från VKAB innehåller de punkter som ska rapporteras till
kommunstyrelsen enligt finanspolicyn.
Kommunens borgensåtagande uppgick 2017-08-31 till totalt 6 434 mkr
inklusive borgen på 136 mkr för leasingkontrakt tecknat mellan VEAB och
SEB. Borgensåtagandet har minskat med 430 mkr sedan årsskiftet.
Kommunen har ökat sin utlåning till VKAB med 120 mkr sedan 2017-04-30.
Utlåningen uppgår nu till 334 mkr. Bakgrunden är att kommunfullmäktige
har reviderat finanspolicyn innebärande att vid utlåning av kommunens
överlikviditet till bolagen ska borgensavgiften reduceras med 22 %. Detta
har möjliggjort utlåning till bolagen och blir kostnadsneutralt jämfört med
extern upplåning. Beslutet gäller så länge avdragsrätt för räntan inte medges.
I övrigt finns inga ytterligare synpunkter på redovisningen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö kommunföretag AB
Ekonomi – och finanschefen
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§ 378

Dnr 2017-00575

Avsiktsförklaring om framtida markförsäljning
avseende del av fastigheten Växjö 10:35
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen mellan Växjö kommun,
Vöfab och APP Properties AB, om framtida markförsäljning avseende del av
fastigheten Växjö 10:35, bilaga 1.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 436/2015 gett tekniska nämnden i uppdrag att
utreda förutsättningarna för ett nytt parkeringshus vid kvarteret Fabriken.
Kommunstyrelsen har därefter i § 157/2016 gett byggnadsnämnden i
uppdrag att påbörja detaljplaneläggning av del av fastigheten Växjö 10:35
för att möjliggöra att ett parkeringshus ska kunna byggas. Ett tilläggsuppdrag
har även getts av kommunstyrelsen till byggnadsnämnden om att påbörja
detaljplaneläggning av parkeringshus på fastigheten Ymer 2.
För ca 3 månader sedan presenterade företaget APP Properties AB en idé
avseende parkeringshus på del av fastigheten Växjö 10:35 för
kommunledningen. Idén ansågs vara så intressant att man gav APP
Properties AB en möjlighet att ytterligare bearbeta förslaget vilket nu har
gjorts. I september återkom APP Properties AB med ett utvecklat förslag.
Förslaget innebär att man kombinerar bostäder med P-garage på del av
fastigheten Växjö 10:35 för att tillskapa ca 800 p-platser i två plan och ca
170 nya bostäder byggda ovan P-garaget. P-garaget kommer att ägas av det
kommunala bolaget Vöfab.
Det aktuella markområdet är beläget mellan järnvägen, Askelövsgatan och
kvarteret Fabriken 1 och Fabriken 4.
För att förverkliga detta förslag avser parterna Vöfab och APP Properties AB
att teckna ett samverkansavtal för att gemensamt framta och till Växjö
kommun framlägga förslag till ny detaljplan för området.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 490/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
avsiktsförklaringen mellan Växjö kommun, Vöfab och APP Properties AB,
om framtida markförsäljning avseende del av fastigheten Växjö 10:35, bilaga
1.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 9 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Vöfab
Växjö kommunföretag AB
Planeringschefen
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§ 379

Dnr 2017-00576

Gatukostnadsutredning Hagavik etapp 2
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslagen gatukostnadsutredning för Hagavik
etapp 2 skickas ut på samråd.
Bakgrund
2009 antog kommunstyrelsen ett planprogram för hela Hagaviksområdet och
gav byggnadsnämnden i uppdrag att detaljplanelägga den första etappen
(Dalbostrand). Etapp 1, Dalbostrand vann laga kraft 2012 och är idag
genomförd. 2015 gavs det ett nytt uppdrag att påbörja etapp 2 som innefattar
Hagaviks mellersta och östra delar. Syftet med detaljplanen är att skapa
möjlighet för ökad andel permanentbostäder och samtidigt förbättra vatten
och avloppssituationen i området. Ett planförslag finns framtaget och är redo
för samråd. Kommunen kommer att vara huvudman för allmän platsmark
inom detaljplaneområdet och kommer då att bygga ut gatorna i enlighet med
detaljplanen. För att finansiera standardhöjning av gatorna och övrig allmän
platsmark kommer en gatukostnadsavgift att tas ut av respektive berörd
fastighetsägare i enlighet med PBL 6 kap. 24§. Gatukostnadsutredningen
kommer att skickas ut parallellt med detaljplaneförslaget för Hagavik etapp 2
på samråd och granskning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 491/2017 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
föreslagen gatukostnadsutredning för Hagavik etapp 2 skickas ut på samråd.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§ 380

Dnr 2015-00624

Överenskommelse med Linnéuniversitetet angående
satsning på forskningsbaserad kunskap,
konkurrenskraft och tillväxt i universitetsstaden Växjö
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att med medel från forskningsavtalet finansiera
professorsprogram inom fakulteten för teknik och institutionen för
datavetenskap med 500 000 kronor/år i tre år från 2017, i syfte att stärka
ansökan om rättigheter att examinera civilingenjörer vid Linnéuniversitetet.
Bakgrund
Beslut om överenskommelse med Linnéuniversitetet angående satsning på
forskningsbaserad kunskap, konkurrenskraft och tillväxt i universitetsstaden
Växjö fattades av Växjö kommunfullmäktige 2015-09-15. Växjö kommun
förbinder sig att verka för att till Linnéuniversitetet årligen utge två miljoner
kronor i tio år från och med 2016, för forskningsuppbyggnad inom
överenskomna områden. Relevanta forskningsområden, inom ramen för
överenskommelsen, fastställs i den ledningsgrupp som finns mellan
Kommun och Linnéuniversitetet.
2017 fattade kommunstyrelsen beslut att flytta fram avtalsperioden för
överenskommelse med Linnéuniversitetet angående satsning på
forskningsbaserad kunskap till 2017-2027 med anledning av att endast
200 000 kr av överenskommelsens totala 2 Mkr/år utbetalats under 2016.
Beslut om överenskommelse med Linnéuniversitetet angående satsning på
forskningsbaserad kunskap, konkurrenskraft och tillväxt i universitetsstaden
Växjö fattades av Växjö kommunfullmäktige 2015-09-15. Växjö kommun
förbinder sig att verka för att till LNU årligen utge två miljoner kronor i tio
år från och med 2016, för forskningsuppbyggnad inom överenskomna
områden. Institutionen för Datavetenskap leder på uppdrag av fakulteten för
teknik vid Linnéuniversitetet arbetet med att förbereda en ansökan om
rättigheter att examinera civilingenjörer. Syftet med den föreslagna
civilingenjörsutbildningen vid Linnéuniversitetet är att möta det ökande
behov av ingenjörer som finns regionalt och nationellt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 493/2017 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
med medel från forskningsavtalet finansiera professorsprogram inom
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fakulteten för teknik och institutionen för datavetenskap med 500 000
kronor/år i tre år från 2017, i syfte att stärka ansökan om rättigheter att
examinera civilingenjörer vid Linnéuniversitetet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 7 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att satsningen på kompetensstärkning för att ansöka om
rättigheter att examinera civilingenjörer ligger i linje med de utgångspunkter
för val av forskningsområden som överenskommelse med Linnéuniversitetet
angående satsning på forskningsbaserad kunskap, konkurrenskraft och
tillväxt i universitetsstaden Växjö föreskriver; behov nu och i framtiden,
samhälleliga utmaningar, gemensamma strategiska områden och ömsesidiga
intressen och möjlighet att förmera insatta resurser.
Yrkanden
Oliver Rosengren: Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi – och finanschefen
För kännedom
Linnéuniversitetet
Region Kronoberg
Utvecklingschefen
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§ 381

Dnr 2017-00611

Förändring av bidrag till Fotbollsfastigheter i Växjö AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att öka bidraget till Fotbollsfastigheter i Växjö
AB med 100 000 kr/år till 8,6 mkr/år, under förutsättning att bolaget
anlägger hybridgräs på Myresjöhus arena.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 396/2017 tagit beslut om förändrad och utökad
detaljplaneläggning av bostäder i området Arenastaden. De positiva
konsekvenserna av detta beslut är fler bostäder, bättre boendemiljö och en
förbättring av det ekonomiska resultatet för projektet. En negativ konsekvens
av beslutet är att två träningsplaner (plan F och G) kommer att exploateras.
Som kompensation för fotbollsverksamheten i Arenastadsområdet föreslogs
bland annat att Myresjöhus arena förses med hybridgräs.
Med förutsättningar enligt ovan har planeringskontoret, kultur- och
fritidsförvaltningen och Fotbollsfastigheter i Växjö AB kommit överens om
att kommunen som kompensationsåtgärd ersätter bolaget för anläggande av
hybridgräs på Myresjöhus arena. Denna kompensation består av ett ökat
driftbidrag på 100 000 kr/år samt en engångsersättning på 4,5 mkr.
Engångsersättningen hanteras ekonomiskt inom exploateringsbudgeten för
Arenastaden och följer den budget som tidigare redovisats med förbättrat
resultat.
Med föreslagen lösning kan en del av den fotbollsverksamhet som bedrivs på
plan F och G flyttas till Myresjöhus arena.
Bolaget bedömer att den ökade driftkostnaden (exklusive avskrivning)
kommer att uppgå till ca 100 000 kr/år. Nivån är dock svår att bedöma då
hybridgräs är relativt nytt i Sverige och vårt klimat.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 481/2017 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
öka bidraget till Fotbollsfastigheter i Växjö AB med 100 000 kr/år till 8,6
mkr/år, under förutsättning att bolaget anlägger hybridgräs på Myresjöhus
arena.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kommunledningsförvaltningen bedömer att denna åtgärd och
överenskommelse ger ett bättre ekonomiskt resultat som helhet för
exploateringsprojektet Arenastaden, bättre användande av Myresjöhus arena
samt ger möjlighet att ge samma förutsättningar för killar och tjejer att
bedriva verksamhet på Myresjöhus arena.
Yrkanden
Per Schöldberg (C) med instämmande av Lena Wibroe (M): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kultur – och fritidsnämnden
För kännedom
Planeringschefen
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§ 382

Dnr 2017-00403

Utredning för att förbättra arbetet med
samhällsplanering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utredningen och finansieringen beslutas i
samband med kommunstyrelsens internbudget.
Bakgrund
I en starkt växande stad med ökad befolkning och nya företag, med
regionmotorfunktioner, högt ställda miljömål och mål att utvecklas som en
universitetsstad ställs stora krav på intern och extern samverkan, framsynthet
och att kunna överblicka långa planeringsperioder samtidigt som det behövs
flexibilitet och ibland snabba beslut.
Växjö kommuns processarbete syftar till smidiga arbetsflöden,
helhetsperspektiv och samarbeten där olika kompetenser tas tillvara och
samverkar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 492/2017 föreslagit att kommunstyrelsen uppdrar åt
kommunchefen att starta en nulägesanalys och utredning för att förbättra
arbetsflödet i att utveckla och förvalta en växande stad, tätorter och
landsbygd.
Yrkanden
Anna Tenje (M): Kommunstyrelsen beslutar att utredningen och
finansieringen beslutas i samband med kommunstyrelsens internbudget.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Alla nämnder och styrelser
Utvecklingschefen
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§ 383

Dnr 2017-00291

Medborgarförslag om att Växjö kommun inför krav på
kollektivavtal vid upphandling och inköp
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Svensk lagstiftning tillåter
inte ett generellt krav på kollektivavtal hos anbudslämnare. Växjö kommun
bevakar löpande upphandlingsmyndighetens råd och riktlinjer i denna
komplexa frågeställning och Växjö kommun kommer framöver att ta fram en
lämplig strategi för att kunna hantera frågorna.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i april 2017 föreslås att Växjö kommun
inför krav på svenska kollektivavtal i kommunens inköps - och
upphandlingsregler.
Beslutsunderlag
Organisations – och personalutskottet har i § 95/2017 föreslagit att
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Svensk lagstiftning tillåter
inte ett generellt krav på kollektivavtal hos anbudslämnare. Växjö kommun
bevakar löpande upphandlingsmyndighetens råd och riktlinjer i denna
komplexa frågeställning och Växjö kommun kommer framöver att ta fram en
lämplig strategi för att kunna hantera frågorna.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 september 2017 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att bland annat att det generellt inte är tillåtet
att ställa tvingande krav på att svenska kollektivavtal ska följas.
Upphandlingsmyndigheten har ett vägledande ansvar i frågan om hur
arbetsrättsliga villkor bör ställas i relevanta upphandlingar. Växjö kommun
bevakar löpande upphandlingsmyndighetens råd och riktlinjer i denna
komplexa frågeställning och Växjö kommun kommer framöver att ta fram en
lämplig strategi för att kunna hantera frågorna dels ur praktisk, dels ur laglig
aspekt.
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Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S):
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att lagstiftningen inte
tillåter ett generellt krav på kollektivavtal, men däremot
kollektivavtalsliknande krav, vilket Växjö kommun ska tillämpa. Växjö
kommun bevakar fortlöpande upphandlingsmyndigheten råd och riktlinjer i
denna fråga.
Per Schöldberg (C): Bifall till organisations – och personalutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på Per Schöldbergs (C) yrkande.
Nej för att rösta på Carin Högstedts (V) yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förlag med nio röster mot
sex röster för Carin Högstedts yrkande.
LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM
TJÄNSTGÖR
Åsa Karlsson
Björkmarker
(S)
Per Schöldberg
(C)
Eva Johansson
(C)
Oliver
Rosengren (M)
Catharina
Lena Wibroe (M)
Winberg (M)
Cheryl Jones
Fur (MP)
Nils Fransson
(L)
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JA

NEJ

AVSTÅR

NEJ

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

JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
Omröstningsresultat 9
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§ 384

Dnr 2017-00462

Medborgarförslag om att öka tillsynen gällande stoppoch parkeringsförbud
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att införa specifika
kontroller av enskilda företag eller personer. I uppdraget med övervakning
av kommunala gator och övriga ytor, ingår en kontinuerlig kontroll av
efterlevnad av alla lokala trafikföreskrifter.
Bakgrund
Medborgare har föreslagit riktade åtgärder gentemot PostNord då de enligt
förslagsställaren inte följer gällande trafikregleringar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 499/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget om att införa specifika kontroller av enskilda företag
eller personer. I uppdraget med övervakning av kommunala gator och övriga
ytor, ingår en kontinuerlig kontroll av efterlevnad av alla lokala
trafikföreskrifter.
Tekniska nämnden har i § 146/2017 föreslagit att kommunfullmäktige fattar
följande beslut:
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och föreslår
kommunfullmäktige att avslå önskemålet att införa några specifika kontroller
av enskilda företag eller personer. I uppdraget med övervakning av
kommunala gator och övriga ytor, ingår en kontinuerlig kontroll av
efterlevnad av alla lokala trafikföreskrifter.
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§ 385

Dnr 2017-00422

Medborgarförslag om att dra in PostNords tillfälliga
dispens att nyttja gång- och cykelvägar samt trottoarer
för utdelning av post med motorfordon
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att dra in den tillfälliga
dispens som PostNord har för ”club car-fordon” och transportmopeder på
vissa gång- och cykelbanor.
Bakgrund
Medborgare har föreslagit en indragning av den dispens som PostNord har
för angivna fordon på vissa gång- och cykelbanor. Detta på grund av att
PostNord, enligt förslagsställaren, missbrukar dispensen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 500/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget om att dra in den tillfälliga dispens som PostNord har för
”club car-fordon” och transportmopeder på vissa gång- och cykelbanor.
Tekniska nämnden har i § 147/2017 föreslagit att kommunfullmäktige fattar
följande beslut:
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och föreslår
kommunfullmäktige att avslå önskemålet om att dra in den tillfälliga dispens
som PostNord har för ”Club Car-fordon” och transportmopeder på vissa
gång- och cykelbanor.
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§ 386

Dnr 2017-00571

Medborgarförslag om fyrverkeriförbud
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande:
Kommunfullmäktige beslutade i § 98/2015 om ändring av Växjö kommuns
lokala ordningsföreskrifter för att på så vis begränsa användandet av
pyrotekniska varor till specifika områden vid specifika tillfällen. Beslutet
upphävdes av länsstyrelsen, och fastslogs slutligen av kammarrätten.
Kommunfullmäktige konstaterar att gällande lagstiftning dessvärre inte
tillåter ett sådant förbud som föreslås i medborgarförslaget.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i oktober 2017 föreslås att Växjö kommun
förbjuder användandet av fyrverkerier i Växjö tätort. Förslagsställaren menar
att om stadens befolkning är i behov av att skjuta/se raketer under högtider
får dessa aktiviteter ske utanför staden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 501/2017 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med följande:
Kommunfullmäktige beslutade i § 98/2015 om ändring av Växjö kommuns
lokala ordningsföreskrifter för att på så vis begränsa användandet av
pyrotekniska varor till specifika områden vid specifika tillfällen. Beslutet
upphävdes av länsstyrelsen, och fastslogs slutligen av kammarrätten.
Kommunfullmäktige konstaterar att gällande lagstiftning dessvärre inte
tillåter ett sådant förbud som föreslås i medborgarförslaget.
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§ 387

Dnr 2017-00604

Taxa för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar, med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken, reviderat
förslag till Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. De nya taxorna
träder kraft 1 januari 2018.
Bakgrund
Förslaget till taxa är av samma modell som Växjö kommuns nuvarande
miljöbalkstaxa och följer till stor del Sverige kommuner och landstings
(SKL) förslag (senast rev 2017-05-19). Taxemodellen bygger på att olika
typer av prövningar, tillstånds och verksamhetstyper som nämnden har
tillsyn på till-delas ett visst antal tillsynstimmar, som sedan multipliceras
med timtaxan för att få fram prövningskostnad eller årsavgift.
Enligt 27 kap 1 § Miljöbalken får Kommunfullmäktige meddela föreskrifter
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken samt för prövning och
tillsyn med anledning av EU-förordningar inom miljöbalkens
tillämpningsområde.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 482/2017 föreslagit att Kommunfullmäktige antar,
med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken, reviderat förslag till Taxa för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken. De nya taxorna träder kraft 1 januari 2018.
Miljö – och hälsoskyddsnämnden har i § 102/2017 fattat nedanstående
beslut:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anhåller att Kommunfullmäktige med stöd
av 27 kap 1 § miljöbalken antar reviderat förslag till ”Taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken” samt beslutar att den träder kraft den 1 januari
2018.
Miljö – och hälsoskyddskontoret har i en skrivelse daterad 18 september
2017 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att nuvarande
taxa enligt miljöbalken antogs av fullmäktige 2014-12-16 § 272 och trädde i
kraft den 1 januari 2015. Taxebilaga 2 till denna taxa har nu delvis blivit
inaktuell på grund av ändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251).
Uppdelningen av verksamheter i Miljöprövningsförordningen ligger till
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grund för taxebilaga 2. Vad gäller timfaktorn har den i möjligaste mån lagts
på samma nivå som den nuvarande taxebilaga 2.
I taxebilaga 1 sker det också en mindre förändring. Förändringen är ett förtydligande vid prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller
anslutning av vattentoalett pkt 1 och pkt 2 där tecknet < byts till ≤.
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§ 388

Dnr 2017-00547

Fastighetsreglering rörande Bergkvara 6:1, Bergkvara
6:21, Öjaby 1:17
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering
där kommunen förvärvar ca 160 hektar av fastigheten del av Växjö
Bergkvara 6:1, samt att kommunen överlåter ca 20 hektar av fastigheten del
av Växjö Bergkvara 6:21. Köpeskillingen är åttioenmiljoneretthundratusen
(81 100 000) kronor jämte övriga villkor, bilaga 1.
Bakgrund
Växjö Bergkvara 6:1 är belägen inom ett område i västra Växjö som är
delvis utpekat i översiktsplanen som verksamhetsområde och som ingår i det
antagna planprogrammet för Växjö Västra Verksamhetsområde. Växjö
kommun har efter förhandling blivit erbjuden att köpa fastigheten del av
Växjö Bergkvara 6:1 av markägaren. I samma överenskommelse överlåter
kommunen del av fastigheten Växjö Bergkvara 6:21 till markägaren.
Köpeskilling är åttioenmiljoneretthundratusen kronor.
Växjö kommuns förvärv villkoras av att kommunfullmäktige godkänner
avtalet genom beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 502/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner överenskommelse om fastighetsreglering där kommunen
förvärvar ca 160 hektar av fastigheten del av Växjö Bergkvara 6:1, samt att
kommunen överlåter ca 20 hektar av fastigheten del av Växjö Bergkvara
6:21. Köpeskillingen är åttioenmiljoneretthundratusen (81 100 000) kronor
jämte övriga villkor, bilaga 1.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 3 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår följande:
Växjö kommun är en attraktiv plats för näringslivet och för att möta
näringslivets framtida behov behövs mer verksamhetsmark i och kring
Växjö. Markområdet har ett gynnsamt logistiskt läge med sin närhet till
Växjö flygplats och väg 30 och utgör ett viktigt strategiskt förvärv för
kommunen i ett led att skapa ett nytt större verksamhetsområde i västra
Växjö.
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Med detta förvärv kommer Växjö kommun att kunna erbjuda ett attraktivt
läge för många olika typer av företag och skapa möjligheter för många
företag att växa i under en lång tid framöver.
Området gränsar till pågående detaljplaneläggning där Växjö kommun
tillsammans med en privat aktör gemensamt tar fram ca 200 hektar
verksamhetsmark i västra Växjö.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 389

Dnr 2017-00614

Ombildning av Växjö Rom 1, Växjö Harven 1 och Växjö
Slåttern 1
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheterna Växjö Rom 1,
Växjö Harven 1 och Växjö Slåttern 1 får säljas ner till ett av Växjöbostäder
AB helägt dotter-dotterbolag och att aktierna i dotterdotterbolaget därefter
får säljas till bostadsrättsföreningen.
2. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB för detta ändamål
får förvärva ett dotter-dotterbolag.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bolagsordning.
4. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter
och ersättare i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Om
aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och
ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna.
5. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse
lekmannarevisorer i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Om
aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och
suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder
aktierna.
6. Kommunfullmäktige medger att dotterbolaget, sedan aktierna överlåtits,
till och med utgången av 2020 får behålla vården av de allmänna handlingar
som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Bakgrund och hemställan framgår av VD Maria Säterdals skrivelse med
bilagor.
Försäljningen ska genom så kallad ”paketering”. Då Växjöbostäder
emellertid har gjort ett flertal paketeringar genom åren kan bolaget inte, utan
skatteeffekt, längre själv sälja aktier i bolag där fastigheterna paketeras utan
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istället säljs ett dotter-dotterbolag genom ett så kallat mellanbolag. Detta
upplägg användes vid försäljningen av knappt 2 000 lägenheter och av praxis
från Skatteverket och Högsta förvaltningsdomstolen följer att upplägget har
godtagits.
I övrigt gäller den rutin som kommunfullmäktige har fastställt i ärende §
244/2008 innebärande bland annat att det är VKAB som slutligt godkänner
att affären genomförs.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 503/2017 föreslagit nedanstående till
kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheterna Växjö Rom 1,
Växjö Harven 1 och Växjö Slåttern 1 får säljas ner till ett av Växjöbostäder
AB helägt dotter-dotterbolag och att aktierna i dotterdotterbolaget därefter
får säljas till bostadsrättsföreningen.
2. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB för detta ändamål
får förvärva ett dotter-dotterbolag.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bolagsordning.
4. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter
och ersättare i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Om
aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och
ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna.
5. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse
lekmannarevisorer i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Om
aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och
suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder
aktierna.
6. Kommunfullmäktige medger att dotterbolaget, sedan aktierna överlåtits,
till och med utgången av 2020 får behålla vården av de allmänna handlingar
som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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Yrkanden
Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunfullmäktige avslår hemställan gällande att fastigheterna Växjö Rom
1, Växjö Harven 1 och Växjö Slåttern 1 ombildas och säljs till
bostadsrättsföreningen.
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 390

Dnr 2017-00615

Försäljning av del av Laxen 5, Hovslund, Växjö
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder får sälja del av
fastigheten Laxen 5, Växjö, antingen genom paketering enligt punkt
2 eller som renodlad fastighetsförsäljning.
2. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheten får säljas ner till ett
dotter-dotterbolag som i sin tur ägs av ett av Växjöbostäder AB helägt
dotterbolag (mellanbolaget) och att dotterbolaget sedan får sälja aktierna i
dotter-dotterbolaget till en extern köpare.
3. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB för detta ändamål
får förvärva ett bolag.
4. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bolagsordning.
5. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter
och ersättare i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Om
aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och
ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna.
6. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse
lekmannarevisorer i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Om
aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och
suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder
aktierna.
7. Kommunfullmäktige medger att dotterbolaget, sedan aktierna
överlåtits, till och med utgången av 2020 får behålla vården av de allmänna
handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i
verksamheten.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 335/2017 följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar till Växjöbostäder AB att slutföra
förhandlingarna med vinnande förslag APP Properties AB i enlighet
tävlingsprogrammets steg 2 och juryns beslut.
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2. Kommunstyrelsen uppdrar till Växjöbostäder AB att efter avslutad
förhandling enligt steg 2 lyfta ärendet om försäljning till
kommunfullmäktige i enlighet med gällande rutin.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 504/2017 föreslagit att kommunfullmäktige fattar
nedanstående beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder får sälja del av
fastigheten Laxen 5, Växjö, antingen genom paketering enligt punkt 2 eller
som renodlad fastighetsförsäljning.
2. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheten får säljas ner till ett dotterdotterbolag som i sin tur ägs av ett av Växjöbostäder AB helägt dotterbolag
(mellanbolaget) och att dotterbolaget sedan får sälja aktierna i dotterdotterbolaget till en extern köpare.
3. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB för detta ändamål
får förvärva ett bolag.
4. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bolagsordning.
5. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter
och ersättare i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Om
aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och
ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna.
6. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse
lekmannarevisorer i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Om
aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och
suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder
aktierna.
7. Kommunfullmäktige medger att dotterbolaget, sedan aktierna överlåtits,
till och med utgången av 2020 får behålla vården av de allmänna handlingar
som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten.
Växjöbostäder har i en hemställan till kommunfullmäktige daterad 20
oktober 2017 redogjort för ärendet.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 oktober 2017 lämnat förslag till
beslut.
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§ 391

Dnr 297092

Övrigt
Kommunstyrelsens beslut
Inga övriga frågor behandlades.
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