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§ 31   
 
Val av justerare 

Styrelsens beslut 
Styrelsen för VKAB utser Maria Garmer till att justera protokollet. 
 
Bakgrund 
Styrelsen ska besluta om vem som ska justera (det vill säga granska och 
godkänna) protokollet tillsammans med ordföranden. 
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§ 32   
 
Godkännande av dagordning 

Styrelsens beslut 
Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning med tillägg att 
ärendet ”Beslut om att årsstämma 2021 hålls via distansmöte (Teams) 
samt att årsstämman 2021 inte hålls öppen för allmänheten” läggs till 
dagordningen. 
 
Bakgrund 
Styrelsen har fått ett förslag på dagordning utskickat till sig inför dagens 
styrelsesammanträde.      
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§ 33 Dnr 2021-00016  
 
Årsredovisning VKAB och VKAB-koncernen 2020 

Styrelsens beslut 
Styrelsen för VKAB fastställer årsredovisningen för år 2020 för VKAB 
och VKAB-koncernen.     
 
Bakgrund 
Bolaget ska varje år upprätta en årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för föregående år. Mattias Johansson från PwC 
redogör för ärendet vid dagens styrelsesammanträde. Årsredovisningen 
för VKAB och VKAB-koncernen har skickats till styrelsen inför 
styrelsemötet. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Dotterbolagen        
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§ 34 Dnr 2021-00002  
 
Information om finansiella rapporten och senaste 
upplåningen 2021 

Styrelsens beslut 
Styrelsen för VKAB noterar informationen om den finansiella rapporten 
och senaste upplåningen       
 
Bakgrund 
Finanspolicyn för VKAB fastställer att styrelse och VD ska informeras 
löpande om VKAB:s finansiella situation. Vid varje styrelsemöte ska 
skuldportföljens status upprättas och lämnas till styrelsen   
 
Beslutsunderlag 
Jonas Nilsson, finansansvarig, har upprättat en rapport inför dagens 
sammanträde med information om den senaste upplåningen samt om 
VKAB:s skuldportfölj. Rapporten innehåller information om:  

- Skuldportföljens sammansättning avseende volym och räntebas 
- Förändring av skuldportföljens sammansättning enligt ovan 

sedan föregående rapport 
- Skuldportföljens genomsnittliga räntesats 
- Skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid 
- Omfattningen av skuldportföljens derivat 
- Swappar 
- Terminer 
- Optioner 
- Aktuell likviditetssituation 
- Likviditetsprognos  
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§ 35 Dnr 2021-00019  
 
Information om kostnadsjämförelse för åren 2015-
2019 

Styrelsens beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.       
 
Bakgrund 
Av bolagsordning och ägardirektiv framgår att VKAB har som uppgift att 
följa upp hur effektiviteten utvecklas i dotterbolagen. Som en del i detta 
arbete görs årliga jämförelser avseende kostnadsutveckling och även 
andra nyckeltalsjämförelser. Dessa kombinerat med kvalitetsmätningar, 
vilka görs löpande i både bostads- och lokalbolag, bör ge en bild av hur 
effektiviteten utvecklas i dotterbolagen. 
 
Beslutsunderlag  
Koncernekonomen har upprättat en rapport ”Effektivitet och finansiell 
styrka i VKAB-koncernens fastighetsbolag 2015–2019” och informerar i 
ärendet.  
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§ 36 Dnr 2021-00018  
 
Återrapportering på kommunfullmäktiges beslut och 
uppdrag till VKAB 2021 samt äldre uppdrag 

Styrelsens beslut 
Styrelsen för VKAB har tagit del av upprättat förslag på återrapportering 
till kommunfullmäktige och översänder rapporteringen till 
kommunfullmäktige. 
    
Bakgrund 
VKAB ska årligen skicka en återrapportering till kommunfullmäktige på 
de uppdrag som inkommit under föregående år till VKAB och VKAB-
koncernen samt gamla uppdrag som ännu inte är avslutade.   
 
Bedömning  
Sekreteraren har den 10 mars 2021 sammanställt uppdrag som inkommit 
till VKAB och dess dotterbolag under 2020 och ärendestatus för dessa 
ärenden samt uppdrag från tidigare år som inte är avslutade.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 37 Dnr 2021-00015  
 
Köavgift för kommunal bostadsförmedling för 
perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022 

Styrelsens beslut 
Styrelsen för VKAB föreslår kommunfullmäktige att förnya köavgiften 
för Växjös kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2021 till 30 
juni 2022 och att sätta köavgiften till 100 kronor. 
 
Styrelsen för VKAB översänder ärendet för beslut till 
kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
VKAB och kommunfullmäktige beslutar årligen om köavgift för den 
kommunala bostadsförmedlingen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i § 8/2014 att inrätta en kommunal 
bostadsförmedling och att från och med den 1 juli 2014 ta ut en årlig 
avgift på 100 kronor av sökanden över 20 år i den vanliga bostadskön. 
Avgiften ska omprövas årligen. Studentbostadskön ska vara avgiftsfri. 
Vidare beslutade kommunfullmäktige att införa ett aktivitetskrav för alla 
under 70 år. Vidare skulle det vara möjligt att ställa sig i kö från och med 
det år sökanden fyller 17 år.  
 
Bedömning  
Kostnader för den kommunala bostadsförmedlingen, Boplats Växjö, 
under 2020 var bland annat personalkostnader på kontaktcenter om 
cirka 1 160 000 kronor samt kostnader för system och IT-drift om cirka 
1 050 000 kronor. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
Kontaktcenterchefen 
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§ 38 Dnr 2021-00024  
 
Beslut om att årsstämma 2021 hålls via distansmöte 
(Teams) samt att årsstämman 2021 inte hålls öppen 
för allmänheten 

Styrelsens beslut 
Styrelsen för VKAB beslutar att årsstämma 2021 med anledning av 
Corona kommer att hållas på distans genom Teams-möte samt att 
stämman inte hålls öppen för allmänheten     
 
Bakgrund 
Årsstämmorna för VKAB och dess dotterbolag brukar vanligtvis ske 
genom att samtliga bolagsstyrelser träffas vid ett gemensamt tillfälle och 
att VD för respektive bolag presenterar det gångna året i verksamheten. 
Därefter håller varje bolag sin årsstämma. Detta är vanligtvis öppet för 
allmänheten och det brukar finnas med en punkt om allmänhetens 
frågestund.  
 
Bedömning 
Med anledning av den rådande situationen kring Covid-19 har 
regeringen på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda 
offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än åtta 
deltagare. Med anledning av detta samt för att minimera risken för 
spridning har styrelsen för VKAB valt att i år inte hålla någon större 
gemensam samling för samtliga styrelser samt att i år frångå 
ägardirektivet om att årsstämma ska vara öppen för allmänheten. Istället 
kommer årsstämma att ske på distans genom Teams-möte där 
deltagarna ansluter via länk och är med online på stämman. VKABs och 
dotterbolagens årsredovisningar och protokoll från stämmorna kommer 
publiceras på Växjö kommuns hemsida under Växjö Kommunföretag AB. 
Medborgare som har frågor eller synpunkter att framföra välkomnas att 
kontakta respektive bolag/styrelse.  
    
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Dotterbolagen 
Revisionen 
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§ 39 Dnr 2021-00020  
 
Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2021 

Styrelsens beslut 
Styrelsen för VKAB utser följande ombud att delta på dotterbolagens 
årsstämmor 2021: 
                                                         
• Jon Malmqvist väljs som VKAB:s ombud till Växjöbostäder AB:s 

stämma den 5 maj, klockan 08:30. 
• Maria Garmer väljs som VKAB:s ombud till Videum AB:s stämma den 

3 maj, klockan 16:00.  
• Maria Garmer väljs som VKAB:s ombud till Vidingehem AB:s stämma 

den 12 maj, klockan 15:30. 
• Catharina Winberg väljs som VKAB:s ombud till Växjö 

Fastighetsförvaltning AB:s stämma den 3 maj, klockan 16:00. 
• Jon Malmqvist väljs som VKAB:s ombud till Växjö Energi AB:s stämma 

den 3 maj, klockan 16:00.      
 
Bakgrund 
Styrelsen för VKAB ska inför årsstämmorna utse ombud att delta på 
respektive dotterbolags årsstämma. Ombud ska utses till samtliga 
dotterbolag. Dotterbolagen ska inkomma med kallelse till VKAB två till 
fyra veckor innan årsstämman äger rum. Dotterbolagen ska även 
inkomma med årsredovisningen så ombuden kan ta del av den inför 
stämman.   
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Dotterbolagen 
 
För kännedom 
VKAB:s ombud  
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§ 40 Dnr 2021-00021  
 
Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på 
dotterbolagens årsstämmor 2021 

Styrelsens beslut 
Styrelsen för VKAB beslutar att VKAB:s ombud till dotterbolagens 
årsstämmor får i uppdrag att rösta för: 
 

• Val av ordförande vid stämman 
• Godkännande av röstlängd 
• Att stämman blivit behörigen sammankallad 
• Godkännande av dagordning 
• Fastställande av resultat- och balansräkning 
• Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande 
direktörens förslag 

• Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 
• Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna 

med suppleanter 
• Fastställande av arvode till revisorn enligt särskild 

överenskommelse 
• Val av revisor och revisorssuppleant 
• Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen   
 
Bakgrund 
VKAB utser på styrelsemötet den 23 mars 2021 ombud att delta i 
dotterbolagens årsstämmor. Inför årsstämman ska VKAB därmed besluta 
om röstningsuppdrag för ombuden.  
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
VKAB:s ombud  
 
För kännedom 
Dotterbolagen  
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§ 41 Dnr 2021-00014  
 
Medelstilldelning kv Sandvik 1 för om- och 
tillbyggnad av Växjö Energi AB:s kontorslokaler  

Styrelsens beslut 
Styrelsen för VKAB beslutar att ärendet går upp som information på 
dagens möte. Styrelsen återremitterar förslaget till Växjö Energi AB för 
komplettering av beslutsunderlaget. 
 
Ärendet kommer gå upp som information på kommunstyrelsens 
arbetsutskotts (KSAU) sammanträde den 13 april.  
 
Styrelsen för VKAB kommer besluta i ärendet i anslutning till KSAU:s 
sammanträde den 13 april. 
 
Bakgrund 
Erik Tellgren, VD, och Mats Lundin, elnätschef från Växjö Energi AB 
(VEAB) informerar i ärendet. 
 
VEAB har fattat ett inriktningsbeslut om att renovera och bygga till 
kontorsdelen i kv Sandvik (Kvarnvägen 35). Total investeringsutgift för 
projektet är 133 miljoner kronor. Av de åtgärder som föreslås ingår bland 
annat tillskapande av 50 nya arbetsplatser. 
 
Inriktningsbeslut med beräknad investeringsutgift överstigande 10 
miljoner ska anmälas och vara tillstyrkt av moderbolaget VKAB innan det 
verkställs. Detta framgår av ägardirektiv för VEAB, antaget av 
kommunfullmäktige 2015-02-24 § 17. 
 
Beslutsunderlag 
Växjö Energi har i § 62 den 3 mars 2021 beslutat att: 

• godkänna den nya totalkostnaden för samtliga åtgärder inklusive 
byggherre- och konsultkostnader som är kalkylerad till 133 
miljoner kronor. 

• för finansiering av färdigställandet av Kvarnvägen utgår tidigare 
beslut om att anslå 60 miljoner kronor som tillägg till redan 
anslagna medel. Istället anslås 120 miljoner kronor som tillägg till 
redan anslagna medel. 

• ge VD i uppdrag att genomföra en upphandling av föreslagna 
tillbyggnads- och renoveringsåtgärder. 
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• ersätta formuleringen "innan tilldelningsbeslut fattas i 
upphandlingen av entreprenadarbetena för nybyggnaden och 
renoveringsåtgärderna skall styrelsen godkänna upphandlingen" 
med "innan kontraktstecknande i upphandlingen av 
entreprenadarbetena för tillbyggnads- och renoveringsåtgärder 
skall styrelsen godkänna upphandlingen". 

• sända ärendet vidare till Växjö Kommunföretag AB för 
vederbörligt beslut. 

 
Växjö Energi AB har i en bilaga, inkommen till styrelsen för Växjö 
Kommunföretag AB den 10 mars 2021, redogjort för ärendet. 
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§ 42 Dnr 296999  
 
Information om kriterier för markanvisningar och 
status vad vi haft för markanvisningar 

Styrelsens beslut 
Styrelsen noterar informationen i protokollet.    
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i § 235/2015 fastställt riktlinjer för 
markanvisningar, optioner och exploateringsavtal i Växjö kommun. 
Syftet med riktlinjerna är att skapa en förutsägbarhet för intresserade 
byggherrar, exploatörer och verksamhetshavare i samröre med 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Paul Herbertsson, planeringschef, redogör för hur kommunen utformar 
sina markanvisningstävlingar samt för vilka kriterier som kommunen 
ställer på byggherrarna i tävlingsprogrammen. 
 
Den eller de som vinner markanvisningstävlingen inbjuds till samtal om 
markanvisning med målsättning att teckna ett markanvisningsavtal. 
Under åren 2015–2020 har det utförts 34 markanvisningstävlingar. 
 
Paul Herbertsson informerar även om läget på bostadsmarknaden: 

• Bostadsstruktur (2019) per upplåtelseform i jämförelser mellan 
Riket, Kronobergs län och Växjö kommun 

• Bostadsstruktur (2018) avseende totalt antal hyresrätter i Växjö 
kommun 

• Påbörjade och färdigställda bostäder i nybyggda hus för perioden 
2010–2020 

• Lista över framtida byggplaner/projekt utifrån bostadsprognos 
för 2021 

• Byggtakt avseende färdigställda lägenheter i nybyggda hus samt 
per 1000 invånare.  

• Prisutveckling på bostadsmarknaden för bostadsrätter perioden 
mars 2017-februari 2021.  
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§ 43 Dnr 2020-00089  
 
VKAB:s yttrande över motion om försäljning av 
vindkraftverk i Värmland - Christer Svensson (SD) 

Styrelsens beslut 
Styrelsen för VKAB avslår motionen.   
 
Bakgrund 
Christer Svensson (SD) har den 2 december 2020 lämnat en motion till 
kommunfullmäktige om försäljning av vindkraftverk i Värmland. 
Motionen har remitterats till VKAB som inhämtat yttrande från Växjö 
Energi AB (VEAB).  
 
Av motionen framgår följande: 
 
Motion om försäljning av vindkraftverk i Värmland 
 
Hösten 2019 beslutade ett enigt fullmäktige om att förvärva aktier i 
driftbolag för drift och skötsel av vindkraftverk på Häjsberget/Södra 
Länsmansberget i Värmland. Idrifttagning var beräknat att ske första 
kvartalet 2020. Prognosen var att ett vindkraftverk kostar 45,3 miljoner 
kronor.  
 
Vi Sverigedemokrater menar att det var ett förhastat beslut vi tog och 
att hög tid är att sälja aktierna så länge de är värda någonting. Problemet 
torde vara att hitta köpare. År 2014 hade Växjö kommun chansen att 
sälja sin del i vindkraftsbolaget Bixia ProWin. En tung Anledning till att 
man inte sålde var att man inte skulle få något vidare betalt, dessutom 
utan någon reavinst.  
 
Veab äger vindkraftverket men driftbolagets enda uppgift är att 
säkerställa att verket fungerar. Man skall ombesörja snöskottning och 
övrigt underhåll. Att transportera bort döda fåglar som flugit in i 
rotorbladen går under övrigt underhåll. Vid köpet var det fortfarande 
oklart hur många delägare som kommer finnas i driftbolaget.  
 
I projektsammanfattningen heter det att intäktssidan är det som är 
osäkert i projektet. Intäkterna baseras på rådande 
marknadsbedömningar för de kommande åren. Projektet klarar en 
marknadsnedgång på 15-20 procent på intäkterna innan ekonomin går 
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mot 0 % i lönsamhet. Marginalerna i denna enskilda investering är tunna 
kunde vi med läsa i sammanfattningen.  
 
Växjö kommuns Vindbruksplan är från 2011 och finns att läsa på 
kommunens hemsida. Då det byggs mer än dubbelt så höga 
vindkraftverk idag samt att elpriserna är mycket lägre nu än då är den 
inte aktuell. Nyligen kunde vi läsa om vindkraftverket utanför Jörn vid 
Aldermyrberget som rasade i backen. I juli 2020 gick Bohusvind i 
konkurs igen. Livslängden är 15 år kort för ett vindkraftverk och än finns 
ingen plan hur man hanterar demonteringen av vindkraftverket, 
återvinning av material och kassering av rotorbladen.  
 
Eftersom vindmöllorna har en naturligt inbyggd opålitlighet (ingen el 
levereras när det inte blåser lagom mycket) måste det för varje 
installerad kilowatt vindel finnas motsvarande baskraft i form av stabil 
vatten-, fossil- eller kärnkraft som kan leverera el året om oberoende av 
vädret.  
 
I flera studier har man funnit att boende nära vindkraftverk oftare har 
allvarliga sömnstörningar och depressioner. Man har även funnit en 
ökad frekvens av yrsel, tinnitus, ljudöverkänslighet, huvudverk, ökad 
aktivering av autonoma nervsystemet med mera. Har man tagit hänsyn 
till dessa problem vid planeringen av alla de vindkraftsparker som byggs 
och planeras i vårt län? Befolkningens hälsa ligger nu till viss del i 
vindkraftsexploatörernas händer. 
 
landbaserade anläggningar höjer medeltemperaturen 0,3 grader och 
under sommarnätter höjs marktemperaturen 0,5-3,5 grader när de 
pressar varm luft mot marken och blockerar daggbildningen. Tyska 
forskare bekräftar teorierna och ser vindkraften som en av orsakerna till 
torkan 2018. 
 
Vindkraft inte är en förnyelsebar energikälla; rakt in i känslig natur för 
den bl a med sig enorma mängder av betong i fundamenten, rotorblad 
av glasfiber/epoxiplast som inte går att återvinna och som hamnar i 
naturen vid rotorbladsolycka, tusentals liter hydraulolja i maskinhusen 
som kan läcka ut vid olycka – förutom den stora mängd transporter som 
vindkraften för med sig. 
 
Mark går för evigt förlorad till vindindustriområden – den går inte att 
återställa. 
 
Vad gör vi med vindkrafts avfallet?  
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Vindkrafts vingarna innehåller Bisfenol, en östrogen liknande 
hormonstörande kemikalie som hamnar i marken när vindkraftverken 
skrotas (oftast på plats) Detta utgör allvarliga konsekvenser för 
växtätande djurs fortplantning. 
 
Sverigedemokraterna yrkar på att Växjö kommun säljer aktierna i 
vindkraftverken i Värmland. 
  
Beslutsunderlag  
Yttrande från Växjö Energi AB 2021-02-15. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Växjö Energi AB 
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§ 44 Dnr 2021-00004  
 
Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2021 

Styrelsens beslut 
Styrelsen noterar informationen i protokollet.   
 
Bakgrund 
Monica Skagne, VD, informerar om genomförd arkivinspektion hos 
VKAB den 19 mars och om de brister som ska åtgärdas i 
arkivhanteringen. Ytterligare återkoppling kommer på nästa 
styrelsemöte i april.  
 
VD informerar även om status för det koncernövergripande uppdraget 
Ett IT. 
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§ 45 Dnr 2021-00005  
 
Redovisning av dotterbolagens protokoll 2021 

Styrelsens beslut 
Styrelsen för VKAB noterar att de har tagit del av dotterbolagens 
styrelseprotokoll.   
 
Bakgrund 
Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens 
senaste styrelsemöten. 
 
Beslutsunderlag  

- Styrelseprotokoll Vöfab AB, januari 2021 
- Styrelseprotokoll Vidingehem AB, februari 2021 
- Styrelseprotokoll Videum AB, februari 2021 
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§ 46 Dnr 2021-00006  
 
Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2021 

Styrelsens beslut 
Styrelsen har tagit del av inkomna beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Sekreteraren sammanställer löpande inkomna beslut från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.     
 
Beslutsunderlag 

- Kommunfullmäktige 2021-02-16 § 19 Växjö kommuns 
Arbetsmiljöpolicy 

- Kommunfullmäktige 2021-02-16 § 24 Projektering och byggnation 
av idrottsplats på Nya Räppevallen 

- Kommunfullmäktige 2021-02-16 § 25 Nybyggnad av 
skola/förskola i Dädesjö 

- Kommunfullmäktige 2021-02-16 § 16 Medborgarförslag om att 
återinvestera de kommunala bolagens vinst 

- Kommunstyrelsen 2021-03-02 § 99 Koncernbidrag till VKAB och 
utdelning till Växjö kommun 2021 
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§ 47   
 
Övrigt 

Inga övriga frågor behandlades vid styrelsemötet. 
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