SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-15

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 - 18:00
Bo Frank (M), Ordförande
Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande
Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande
Benny Johansson (M)
Nils Posse (M)
Oliver Rosengren (M)
Anna Tenje (M)
Pernilla Tornéus (M)
Sigvard Jakopsson (M)
Pierre Wiberg (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Anna Gustbée (M) §§ 144-164
Cenneth Quick (M) §§ 133-143
Björn Svensson (M)
Ulf Hedin (M)
Pia Philipsson (M)
Hannington Lubwama (M)
Andreas Lindström (M)
Iréne Bladh (M)
Andreas Ekman (M)
Per Schöldberg (C) §§ 133-143
Birgitta Nilsson (C) §§ 144-164
Eva Johansson (C)
Andreas Håkansson (C)
Margareta Jonsson (C)
Gudrun Holmberg (C)
Sven Johansson (C)
Nils Fransson (L)
Annika Stacke (L)
Jon Malmqvist (KD)
Olle Sandahl (KD)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Yusuf Isik (S)
Malin Lauber (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Ann-Kristin Lindquist (S) §§ 141-164
Lisa Larsson (S) §§ 133-140
Rose-Marie Holmqvist (S)
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Alf Skogmalm (S)
Tony Lundstedt (S)
Maria Carlsson (S)
Ola Löfquist (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Gullvi Strååt (S)
Patricia Aguilera (S) §§ 141-164
Anders Lindoff (S)
Martin Edberg (S)
Martina Forsberg (S)
Carin Högstedt (V)
Ann-Christin Eriksson (V)
Eva-Britt Svensson (V)
Örjan Mossberg (V)
Cheryl Jones Fur (MP)
Tobias Adersjö (MP)
Erik Jansson (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Fredrik Svensson (-)
Tomas Thornell (S) §§ 133-143
Lars-Ove Hedman (S) §§ 133-140, 144-164
Julia Berg (S)
Ellen Franzén (-) §§ 133-143
Övriga närvarande
Ersättare

Ove Löfqvist (M)
Tor Lejdfors (M)
Eva Christensen (M)
Mikael Virdelo (M)
Agneta Skoglund (M)
Torgny Klasson (L)
Lennart Adell Kind (L)
Agneta Nordlund G-son (M)
Ylva Jönsson (V)
Anna Zelvin (KD)
Håkan Frizén (V)
Lars-Erik Larsson (C)
Kerstin Kindstrand (MP)
Robert Nordmark (M)

Tjänstepersoner

Martin Fransson, sekreterare

Övriga

Michael Englund, säkerhetschef Jernhusen § 135
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Tinh Sjökvist, Linnéuniversitetet § 136
Jörgen Gertsson, förbundschef Värends
räddningstjänst § 137
Joakim Karlsson, räddningschef § 137
Justering
Justerare

Marie-Louise Gustavsson (S)
Nils Posse (M)

Plats och tid

Kommunhuset, den 21 maj 2018, kl. 09.00

Justerade paragrafer

§§ 133-164

Ajournering

15.35 – 15.55
17.05 – 17.10 Allmänhetens frågestund

Allmänhetens
frågestund

Ordförande läser upp två skriftliga frågor från Pär
Carlsson till kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M):
1. Hur går det med upprensning av kommunens
fastighet på Gullhalla och bekämpningen av
Björnloka. Det ser fortfarande förfärligt ut på
fastigheten. Björnlokan är nu meterhög ca 1000
stycken.
2. Det kom i dag ny befolkningsstatistik. Under
kvartal 1 ökade befolkningen i Växjö med 191
personer mot 483 under första kvartalet 2017.
Ska man fortfarande se det som ett hack i kurvan
eller är det ett trendbrott?
Svar lämnas av Anna Tenje.

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning: §§ 133134, 136-137, 135, 138-145, 147-150, 146, 151164

3 (56)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-15

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

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

Justerare

……………………………………
Nils Posse
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2018-05-15 är justerat.
Anslagsdag

2018-05-21

Anslaget tas ner

2018-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

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

Underskrift
………………………………………………………
Martin Fransson
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Förteckning över kommunfullmäktige ärenden den 15
maj 2018
§ 133 Dnr 302917
Justering av protokoll.............................................................................................. 9
§ 134 Dnr 313843
Godkännande av dagordning ................................................................................ 10
§ 135 Dnr 321836
Information om byggnation av Växjö station och kommunhus Michael Englund, säkerhetschef på Jernhusen ..................................................... 11
§ 136 Dnr 322203
Presentation av Linnéuniversitetets miljöpristagare, Tinh Sjökvist ..................... 12
§ 137 Dnr 322205
Information från Värends räddningstjänst om insatstider..................................... 13
§ 138 Dnr 297257
Ledamöternas och ersättarnas frågestund ............................................................. 14
§ 139 Dnr 2018-00011
Framställda interpellationer .................................................................................. 15
§ 140 Dnr 2018-00226
Interpellationssvar till Örjan Mossberg (V) från kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande Per Schöldberg (C) om kommunfullmäktiges krav vid
försäljningen av 2069 lägenheter .......................................................................... 16
§ 141 Dnr 2018-00253
Interpellationssvar till Carin Högstedt (V) till ordförande i
utbildningsnämnden Pernilla Tornéus (M) om behörig personal i
förskola/grundskola/gymnasium och fritidshem................................................... 17
§ 142 Dnr 2018-00255
Interpellationssvar till Jon Malmqvist (KD) från kommunalrådet
Tomas Thornell (S) om saklighet och samarbetsklimat i Växjö
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§ 143 Dnr 2018-00256
Interpellationssvar till Oliver Rosengren (M) från förste vice
ordförande i kommunstyrelsen Malin Lauber (S) om eventuellt
upphävande av beslut att bygga nytt kommunhus ................................................ 19
§ 144 Dnr 2018-00232
Revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete
med intern kontroll................................................................................................ 20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 145 Dnr 2017-00749
Motion om att utveckla Växjö kommun till en attraktiv
sommarkommun - Eva Johansson (C) och Lena Wibroe (M) .............................. 21
§ 146 Dnr 2018-00147
Motion om att redovisa Växjö kommuns hela klimatpåverkan- Örjan
Mossberg (V) ........................................................................................................ 23
§ 147 Dnr 2018-00031
Medborgarförslag om att införa toablock som bryter ner stor del av
läkemedelsrester.................................................................................................... 26
§ 148 Dnr 2017-00685
Medborgarförslag om att belägga Utsiktsvägen i Helgevärma med
hård yta ................................................................................................................. 28
§ 149 Dnr 2017-00678
Medborgarförslag om en gemensam strategi och plan med andra
myndigheter för ökad trygghet och trivsel på Araby ............................................ 30
§ 150 Dnr 2018-00083
Medborgarförslag om fler offentliga toaletter i centrum ...................................... 32
§ 151 Dnr 2018-00212
Köavgift för kommunal bostadsförmedling för perioden 1 juli 2018 till
den 30 juni 2019 ................................................................................................... 34
§ 152 Dnr 2016-00877
Restaurangskolans flytt till Kungsmadskolan - beslut om byggnation................. 35
§ 153 Dnr 2017-00662
Om- och tillbyggnad av Torparskolan - beslut om byggnation ............................ 38
§ 154 Dnr 2016-00622
Antagande av Detaljplan för Kråkan 4 m fl, Väster (Vintervägen),
Växjö kommun ..................................................................................................... 41
§ 155 Dnr 2016-00684
Antagande av detaljplan för Hov-Dalbogård 3 & 4
(Kungsvägen/Mörnersväg/Liedbergsgatan), Växjö kommun............................... 44
§ 156 Dnr 2018-00204
Hemställan till kommunfullmäktige rörande köp av Ansgarius 15,
Växjö ..................................................................................................................... 45
§ 157 Dnr 322367
Val av styrelse och lekmannarevisorer till bolag rörande
Växjöbostäders köp av Ansgarius 15, Växjö ........................................................ 47
§ 158 Dnr 2018-00242
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunrevisionen,
lekmannarevisor i Vidingehem AB och i Jernhusen Stockholm 140
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Utdragsbestyrkande
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§ 159

§ 160

§ 161
§ 162

§ 163
§ 164

AB samt ersättare för lekmannarevisor i VÖFAB/Växjö
Fastighetsförvaltning AB, VÖFAB Parkering AB, Arenastaden i
Växjö AB och Tolgs föreningslokal ekonomisk förening- Johnny
Werlöv (V) ............................................................................................................ 49
Dnr 2018-00263
Avsägelse från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden - Nils
Sjökvist Axelsson (SD) ......................................................................................... 51
Dnr 2018-00296
Avsägelse från uppdrag som ordförande i styrelsen för Wexnet ABPeter Norrman (M)................................................................................................ 52
Dnr 2018-00010
Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag ................................... 53
Dnr 2018-00039
Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom
medborgarförslag .................................................................................................. 54
Dnr 2018-00006
Meddelanden till kommunfullmäktige.................................................................. 55
Dnr 2018-00292
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige- Åza
Brennander (M)..................................................................................................... 56
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§ 133

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Marie-Louise Gustavsson (S) och Nils
Posse (M) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera dagens
protokoll.
Justering äger rum måndagen den 21 maj kl. 09.00 på kommunhuset.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande ändringar:
• Tillägg till dagordningen – Avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige Åza Brennander (M)
• Informationspunkt 3 och 4 byter plats så vi börjar med presentationen
av Tinh Sjökvist
• Ärendet om Antagande av detaljplan för Hov-Dalbogård 3 & 4
(Kungsvägen/ Mörnersväg/ Liedbergsgatan), Växjö kommun utgår
då exploateringsavtal ännu inte har tecknats.
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
följande ändringar av dagordningen:
• Tillägg till dagordningen – Avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige Åza Brennander (M)
• Informationspunkt 3 och 4 byter plats så vi börjar med presentationen
av Tinh Sjökvist
• Ärendet om Antagande av detaljplan för Hov-Dalbogård 3 & 4
(Kungsvägen/ Mörnersväg/ Liedbergsgatan), Växjö kommun utgår
då exploateringsavtal ännu inte har tecknats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Dnr 321836

Information om byggnation av Växjö station och
kommunhus - Michael Englund, säkerhetschef på
Jernhusen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande inleder med att övergripande
informera om arbetet med Växjö station och kommunhus samt
exploateringsarbetet på norra stationsområdet.
Byggnationsprojektet löper enligt plan. Det har varit diskussioner kring
information och skyltning med Trafikverket för att förbättra denna. Två
informationsträffar för allmänheten har genomförts på Stadsbiblioteket,
ytterligare träffar har planerats.
Jernhusens säkerhetschef Michael Englund informerar om hur Jernhusen
jobbar med trygghet och säkerhet i sina byggnader och hur samverkan sker
med andra aktörer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Dnr 322203

Presentation av Linnéuniversitetets miljöpristagare,
Tinh Sjökvist
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Tinh Sjökvist, Linnéuniversitetet presenterar den genomförda forskning som
gjort att hon tilldelats miljöpriset och den forskning som kommer
genomföras.
Forskningen handlar bland annat om olika egenskaper i olika delar av trädet
och hur denna kunskap kan användas för att minska underhåll och behov av
olika kemikalier i färg.
Den fortsatta forskningen kommer bland annat omfatta hur man på olika sätt
kan förbättra färg och behandling av trä med andra metoder än gifter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Dnr 322205

Information från Värends räddningstjänst om
insatstider
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Jörgen Gertsson, förbundschef i Värends räddningstjänstförbund och Joakim
Karlsson, räddningschef redogör för insatstiderna i Växjö stad.
De redogör för hur lång räddningstjänsten hinner på 10 minuter med
lokalisering på en respektive två stationer i Växjö. Behovet av snabbare
insatser har ökat med anledning av de material vi har i hemmet idag jämfört
med tidigare. En annan utmaning är att staden växer och den byggnation på
höjden som sker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Anders Lindoff (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg
(M) om sandsopningen och varför det tar så lång tid.
Sofia Stynsberg svarar.
Alf Skogmalm (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg
(M) om trafiksituationen på Gamla Norrvägen och hur man förbättrar
situationen för cyklister.
Sofia Stynsberg svarar.
Ann-Christin Eriksson (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och
välfärd Oliver Rosengren (M) om hur många som erbjudits kommunala
sommarjobb (garantijobb) och hur många som erbjudits sommarjobb inom
näringslivet.
Oliver Rosengren svarar.
Lisa Larsson (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om hur
rekryteringen av sommarvikarier går inom omsorgsförvaltningen.
Ulf Hedin svarar.
Carin Högstedt (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd
Oliver Rosengren (M) om ett pressmeddelande där kommunen använder
gammal statistik rörande RFSL:s ranking av HBTQ-vänlighet.
Oliver Rosengren svarar.
Eva-Britt Svensson (M) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd,
Oliver Rosengren (M), om uppgifterna i massmedia att ekonomi stoppar
kurser på Komvux stämmer och hur de blir med de inställda kurserna.
Oliver Rosengren svarar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Dnr 2018-00011

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden medge om interpellationer
som har inkommit får ställas.
Följande interpellationer har inkommit sedan det senaste sammanträdet:
2018-04-25 Interpellation till första vice ordförande i kommunstyrelsen
rörande eventuellt upphävande av beslut att bygga nytt
kommunhus
2018-04-25 Interpellation till kommunalrådet Tomas Thornell (S) rörande
saklighet och samarbetsklimat i Växjö kommun
2018-04-19 Interpellation till ordförande i utbildningsnämnden rörande
behörig personal i förskola/grundskola/gymnasium och
fritidshem
2018-04-06 Interpellation till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
rörande kommunfullmäktiges krav vid försäljningen av 2069
lägenheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Dnr 2018-00226

Interpellationssvar till Örjan Mossberg (V) från
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Per Schöldberg
(C) om kommunfullmäktiges krav vid försäljningen av
2069 lägenheter
Kommunfullmäktige har i § 139/2018 medgett en interpellation från Örjan
Mossberg (V) till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Per Schöldberg (C)
om kommunfullmäktiges krav vid försäljningen av 2069 lägenheter.
Interpellationen besvaras av Per Schöldberg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Dnr 2018-00253

Interpellationssvar till Carin Högstedt (V) till ordförande
i utbildningsnämnden Pernilla Tornéus (M) om behörig
personal i förskola/grundskola/gymnasium och
fritidshem
Kommunfullmäktige har i § 139/2018 medgett en interpellation från Carin
Högstedt (V) till ordförande i utbildningsnämnden Pernilla Tornéus (M) om
behörig personal i förskola/grundskola/gymnasium och fritidshem
Interpellationen besvaras av Pernilla Tornéus.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Dnr 2018-00255

Interpellationssvar till Jon Malmqvist (KD) från
kommunalrådet Tomas Thornell (S) om saklighet och
samarbetsklimat i Växjö kommun
Kommunfullmäktige har i § 139/2018 medgett en interpellation från Jon
Malmqvist (KD) till kommunalrådet Tomas Thornell (S) om saklighet och
samarbetsklimat i Växjö kommun
Interpellationen besvaras av Tomas Thornell.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Dnr 2018-00256

Interpellationssvar till Oliver Rosengren (M) från förste
vice ordförande i kommunstyrelsen Malin Lauber (S)
om eventuellt upphävande av beslut att bygga nytt
kommunhus
Kommunfullmäktige har i § 139/2018 medgett en interpellation från Oliver
Rosengren (M) till förste vice ordförande i kommunstyrelsen Malin Lauber
(S) om eventuellt upphävande av beslut att bygga nytt kommunhus
Interpellationen besvaras av Malin Lauber.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Dnr 2018-00232

Revisorernas granskning av kommunstyrelsens och
nämndernas arbete med intern kontroll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapporten till kommunstyrelsen
och nämnderna för yttrande.
Bakgrund
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas
arbete med intern kontroll. Sammanfattningsvis görs i en skrivelse, den 10
april 2018, bedömningen att styrelsens och nämndernas intern kontroll i
huvudsak varit tillräcklig men att åtgärder behöver vidtas av
kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Övriga nämnder
För kännedom
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Dnr 2017-00749

Motion om att utveckla Växjö kommun till en attraktiv
sommarkommun - Eva Johansson (C) och Lena
Wibroe (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att:
• ta fram en prioriteringslista över vilka camping- och badplatser som
behöver rustas upp
• ta fram en plan för att öka tillgängligheten genom fler
funktionsanpassade badplatser
• tillsammans med tekniska nämnden ta fram en visionsplan för
utvecklingen av Evedals respektive Öjabys badplats med tillhörande
ytor för att öka dess attraktivitet
• samverka med tekniska nämnden i deras arbete med att ta fram plan
för fler och nya ställplatser för husbilar.
Bakgrund
Eva Johansson (C) och Lena Wibroe (M) har i en motion inkommen i
december 2017 föreslagit ett antal åtgärder för att utveckla Växjö kommun
till en attraktiv sommarkommun. Åtgärdsförslagen baseras på Inventering av
campingplatser, daterad 20 november 2017, som gjorts i syfte att redovisa
nuläge och utvecklingsmöjligheter.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt tekniska
nämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 195/2018 föreslagit att kommunfullmäktige ska
bifalla motionen och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att:
• ta fram en prioriteringslista över vilka camping- och badplatser som
behöver rustas upp.
• ta fram en plan för att öka tillgängligheten genom fler
funktionsanpassade badplatser.
• tillsammans med tekniska nämnden ta fram en visionsplan för
utvecklingen av Evedals respektive Öjabys badplats med tillhörande
ytor för att öka dess attraktivitet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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•

samverka med tekniska nämnden i deras arbete med att ta fram plan
för fler och nya ställplatser för husbilar.

Kultur- och fritidsnämnden har i § 20/2018 lämnat nedanstående yttrande:
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att:
• ta fram en prioriteringslista över vilka camping- och badplatser som
behöver rustas upp.
• ta fram en plan för att öka tillgängligheten genom fler
funktionsanpassade badplatser.
• tillsammans med tekniska förvaltningen ta fram en visionsplan för
utvecklingen av Evedals respektive Öjabys badplats med tillhörande
ytor för att öka dess attraktivitet.
• samverka med tekniska förvaltningen i deras arbete med att ta fram
plan för fler och nya ställplatser för husbilar.
Tekniska nämnden har i § 47/2018 beslutat att ställa sig positiv till motionen
att utveckla Växjö kommun till en attraktiv sommarkommun och bidrar
gärna i arbetet på följande sätt:
• Tekniska förvaltningen deltar i kultur- och fritidsförvaltningens
arbete med att ta fram en visionsplan för utvecklingen av Evedals
respektive Öjabys badplats med tillhörande ytor för att öka dess
attraktivitet.
• Tekniska nämnden förordar att arbetet med att utreda ställplatser för
husbilar i Växjö kommuns tätorter inkluderas i tekniska
förvaltningens pågående arbete med strategiska parkeringsfrågor.
Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S), Carin
Högstedt (V) och Lena Wibroe (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
För kännedom
Eva Johansson, Lena Wibroe
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§ 146

Dnr 2018-00147

Motion om att redovisa Växjö kommuns hela
klimatpåverkan- Örjan Mossberg (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att sättet vi redovisar dagens
CO2 utsläpp är inte optimalt, redovisningen måste förändras och förbättras
för att också inkludera konsumtion och resor där tankning inte sker inom
kommunen. Detta måste göras på samma sätt överallt och till en början på
samma sätt i Sverige. Först då går siffror att jämföra. Växjö ska genom sitt
miljöarbete och engagemang verka för att få till detta, både nationellt och
internationellt.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Örjan Mossberg (V) och Carin Högstedt (V) skriver i en motion till
kommunfullmäktige att Växjö kommun ofta framställs som en
föregångskommun när det gäller att minska utsläpp som påverkar klimatet,
men att denna bild inte är helt sann. Faktum är att de utsläpp av växthusgaser
som vår konsumtion orsakar, de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen,
inte räknas med. I Sverige är de här utsläppen faktiskt dubbelt så stora som
de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Två tredjedelar av de
konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige sker i andra länder. Trots det
omfattas inte de här utsläppen av dagens klimatpolitik i Sverige eller i
Växjö.
Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att årligen redovisa Växjös verkliga klimatpåverkan så att arbetet
för att minska de skadliga utsläppen kan fortsätta på allvar.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att sättet vi redovisar dagens
CO2 utsläpp är inte optimalt, redovisningen måste förändras och förbättras
för att också inkludera konsumtion och resor där tankning inte sker inom
kommunen. Detta måste göras på samma sätt överallt och till en början på
samma sätt i Sverige. Först då går siffror att jämföra. Växjö ska genom sitt
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miljöarbete och engagemang verka för att få till detta, både nationellt och
internationellt.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 9 april 2018 redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår bland annat att det finns tre huvudsakliga sätt att mäta
utsläpp av växthusgaser och klimatpåverkan, alla med olika avgränsningar
och användningsområden. Dessa är det territoriella, det produktionsbaserade
och det konsumtionsbaserade.
Växjö kommuns klimatmål är att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun
till år 2030. Detta mål följs upp årligen med en variant av den territoriella
beräkningsmodellen. Växjös målformulering gör att det enbart är utsläpp av
koldioxid som tas med, men de andra växthusgaserna följs också upp. Varje
år sammanställs en diagramsamling som utöver energianvändning inkluderar
Växjös utsläpp av koldioxid, men också övriga växthusgaser, samt ett
diagram över Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp. Någon beräkning av
Växjös konsumtionsbaserade utsläpp görs inte, utan de antas inte skilja sig
nämnvärt från Sveriges siffror.
Vidare framgår av skrivelsen att Växjö kommuns miljömål i dagsläget
handlar om de koldioxidutsläpp som uppstår från fossila bränslen som
används eller tankas inom Växjö kommuns gränser. Det är relativt enkelt att
beräkna eftersom statistik om användningen av olika fossila bränslen finns
tillgängligt.
En sammanställning av konsumtionsbaserade utsläpp görs idag på nationell
nivå för hela Sverige, men bryts ännu inte ner till lokal nivå då osäkerheterna
är stora redan i den nationella sammanställningen. I dagsläget kan det bara
antas att Växjö kommun har ungefär samma konsumtionsbaserade
klimatpåverkan per invånare som Sverige har.
För att kommunen ska kunna ta fram en specifik redovisning av just
Växjöbornas klimatpåverkan behöver följande beräkning göras:
Invånares och verksamheters konsumtion inom kommunens gränser plus
konsumtionen utanför kommunens gränser, minus andra kommuninvånares
konsumtion i Växjö, och minus Växjöbaserade verksamheters export.
Detta innebär mer konkret att beräkningar bland annat behöver göras över
hur mycket just Växjöbor handlar på IKEA, GeKås eller i taxfreeshopen på
Las Palmas flygplats, samtidigt som beräkningar måste göras för hur stor del
av försäljningen i Växjö City och Grand Samarkand som görs av personer
från andra kommuner. Företagens försäljning av varor och tjänster till
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kunder utanför kommungränsen måste också räknas bort.
Växjö kommun driver bland annat inom Klimatkommunerna frågan om att
nationella myndigheter måste ta fram verktyg för lokal beräkning, eller
nedbrytning, av de konsumtionsbaserade utsläppen. Med hjälp av ett sådant
verktyg skulle det också finnas någon möjlighet, om än osäker, att kunna se
förändringar av de konsumtionsbaserade utsläppen som ett resultat av lokala
satsningar. Det går inte idag då den enda siffra som finns är den nationella.
Detta innebär dock inte att Växjö kommun inte kan jobba med frågan om att
minska klimatpåverkan ur ett konsumtionsbaserat perspektiv, det går bara
inte att mäta utsläppen. Indirekt går det att få en bild av utvecklingen mot en
mer hållbar konsumtion genom att följa olika nyckeltal om avfallsmängder,
resmönster, ekonomi etc. Inom ramen för framtagandet av ett
hållbarhetsprogram för Växjö, är det troligt att hållbara konsumtionsmönster
blir en viktig aspekt.
Yrkanden
Örjan Mossberg (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Malin Lauber (S) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Örjan Mossberg
Carin Högstedt
Hållbarhetschefen
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§ 147

Dnr 2018-00031

Medborgarförslag om att införa toablock som bryter ner
stor del av läkemedelsrester
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Effekten av pCure är inte
tillräckligt säkerställd i nuläget, men Växjö kommun kommer att följa
utvecklingen på området.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag på hur problem med
läkemedelsrester kan minskas i kommunen.
Läkemedelsrester spolas ner med avloppsvattnet och rinner ut i sjöar och
hav. Medborgarförslagets lösning är att installera toablocket pCure på alla
vårdinrättningar, äldreomsorg, hemtjänst etc. där kommunen bedriver vård
med medicinering.
Förslagsställaren anser att pCure är lämplig baserat på de uppgifter om
effektivitet som tillverkaren tillhandahåller, upp till 80 procent rening, samt
kostnader för produkten, 59 kronor per block. Produktens funktion anges
vara att rena läkemedelsrester i toaletten innan spolning med hjälp av
enzymer. Detta beskrivs som en investering för framtiden som kan vara
vägledande för andra kommuner, landsting och regioner.

Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 5 april 2018, redogjort för
ärendet.
Omsorgsnämnden har i § 5/2018 yttrat sig över motionen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 19/2018 yttrat sig över motionen.
Tekniska nämnden har i § 46/2018 yttrat sig över motionen.
Nämnderna anser sammanfattningsvis att medborgarförslaget bör avslås
genom att konstatera att pCures effekt inte är tillräckligt säkerställd i nuläget.
När nya studier som kan visa på en kostnadseffektiv rening av
läkemedelsrester kan frågan tas upp på nytt.
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Yrkanden
Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Hållbarhetschefen
Omsorgsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
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§ 148

Dnr 2017-00685

Medborgarförslag om att belägga Utsiktsvägen i
Helgevärma med hård yta
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Under våren 2018 utförs
bärighetshöjande och avvattnande åtgärder på den aktuella sträckan. Dock är
det inte aktuellt med hård yta så som asfalt eller oljegrus. Utvärdering ska
göras av utförda åtgärder under 2019.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till Växjö kommun om att belägga
Utsiktsvägen i Helgevärma med asfalt eller oljegrus. Det handlar om en
sträcka på ca 200 meter, vilken ingår i cykelstråket Växjö Runt. Sträckan
upplevs som trafikfarlig för cyklister då den idag har djupa hålor samt att
vägytan också är lerig och hal. Förslagsställaren föreslår att denna del av
cykelstråket beläggs med hård yta, asfalt eller oljegrus.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 198/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. Under våren 2018 utförs bärighetshöjande och
avvattnande åtgärder på den aktuella sträckan. Dock är det inte aktuellt med
hård yta så som asfalt eller oljegrus. Utvärdering ska göras av utförda
åtgärder under 2019.
Tekniska nämnden har i § 45/2018 lämnat nedanstående yttrande:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att under våren 2018 utförs
bärighetshöjande och avvattnande åtgärder på den aktuella sträckan. Dock är
det inte aktuellt med hård yta så som asfalt eller oljegrus.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Örjan Mossberg (V): Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
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Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 149

Dnr 2017-00678

Medborgarförslag om en gemensam strategi och plan
med andra myndigheter för ökad trygghet och trivsel
på Araby
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun
redan arbetar med det som kommuninvånaren föreslår och hänvisar till
kommunchefens skrivelse, daterad 26 februari 2018.
Av skrivelsen framgår bland annat att inom ramen för uppdraget Fria tiden
Araby ska meningsfulla aktiviteter erbjudas genom bra samordning mellan
förvaltningen för arbete och välfärd, kultur- och fritidsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och Växjöbostäder AB.
All verksamhet i området ska ske i trygga miljöer och på mötesplatser med
ett trivsamt och utvecklande klimat som bygger på kommunens värdegrund.
Flera aktörer, såväl interna som externa, ska samverka kring Araby.
Gällande Nätverket Expansiva Växjö finns ingen egen tidskrift. Den tidskrift
som åsyftas är förmodligen Växjö Kommuns nyhetsbrev som går ut till cirka
12 000 företag i både Växjö och övriga Sverige. I nyhetsbrevet lyfts, så ofta
det är möjligt, framgångsrika entreprenörer.
Växjö kommun har självklart ambitionen att både skriva om och presentera
intressanta företag/entreprenörer på journalistiska grunder. Därför har vi
regelbundet belyst företag som tar ett socialt ansvar liksom goda förebilder
med utländsk bakgrund. De integrationsproblem som lyfts av
förslagsställaren är inte en geografisk fråga som handlar enbart om Araby,
dimensionen är djupare än så och gäller alla delar av kommunen.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i november 2017 föreslår förslagsställaren
utveckling av Araby-området genom samverkan mellan olika kommunala
verksamheter och samarbete med övriga myndigheter och civilsamhälle samt
bra nyttjande och utveckling av mötesplatser i området.
Förslagsställaren menar också att tidskriften ”Expansiva Växjö” bör ta upp
framsteg inom integrationsområdet på Araby och att nätverket Expansiva
Växjö vid frukostträffar bjuder in någon från ”Nätverket Arabys Företagare,
offentliga eller privata förbättrare”.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 199/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun redan arbetar med det
som kommuninvånaren föreslår och hänvisar till kommunchefens skrivelse,
daterad 26 februari 2018.
Av skrivelsen framgår bland annat att inom ramen för uppdraget Fria tiden
Araby ska meningsfulla aktiviteter erbjudas genom bra samordning mellan
förvaltningen för arbete och välfärd, kultur- och fritidsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och Växjöbostäder AB.
All verksamhet i området ska ske i trygga miljöer och på mötesplatser med
ett trivsamt och utvecklande klimat som bygger på kommunens värdegrund.
Flera aktörer, såväl interna som externa, ska samverka kring Araby.
Gällande Nätverket Expansiva Växjö finns ingen egen tidskrift. Den tidskrift
som åsyftas är förmodligen Växjö Kommuns nyhetsbrev som går ut till cirka
12 000 företag i både Växjö och övriga Sverige. I nyhetsbrevet lyfts, så ofta
det är möjligt, framgångsrika entreprenörer.
Växjö kommun har självklart ambitionen att både skriva om och presentera
intressanta företag/entreprenörer på journalistiska grunder. Därför har vi
regelbundet belyst företag som tar ett socialt ansvar liksom goda förebilder
med utländsk bakgrund. De integrationsproblem som lyfts av
förslagsställaren är inte en geografisk fråga som handlar enbart om Araby,
dimensionen är djupare än så och gäller alla delar av kommunen.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 26 februari 2018, yttrat sig över
medborgarförslaget.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Förvaltningschefen för förvaltningen arbete och välfärd
Näringslivschefen
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§ 150

Dnr 2018-00083

Medborgarförslag om fler offentliga toaletter i centrum
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att i takt med
att Växjö centrum utvecklas och i samband med ny- och
ombyggnation, tar Växjö kommun hänsyn till behovet av fler
offentliga toaletter.
2. Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att diskutera
frågan i dialog med Växjö Citysamverkan och centrumhandlarna.
Bakgrund
I ett medborgarförslag, daterat 29 januari 2018, om fler offentliga toaletter i
Växjö centrum skriver förslagsställaren att det finns för få offentliga toaletter
i Centrum. Förslagsställaren anser att kommunen borde byggt toaletter i
Tegnérgallerian i samband med att denna byggdes om och att toaletter bör
byggas när nya butiker och gallerior öppnas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 200/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att i takt med
att Växjö centrum utvecklas och i samband med ny- och
ombyggnationer, tar Växjö kommun hänsyn till behovet av fler
offentliga toaletter.
2. Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att diskutera
frågan i dialog med Växjö Citysamverkan och centrumhandlarna.
Tekniska nämnden har i § 44/2018 lämnat följande yttrande:
Tekniska nämnden gör bedömningen att det inte finns skäl att bygga fler
offentliga toaletter än de som redan finns tillsammans med de som planeras.
Utöver detta konstaterar tekniska nämnden att vad som etableras i privata
fastigheter, som exempelvis Tegnérgallerian, ligger utanför kommunens
beslutsmandat och påverkansmöjlighet.

Yrkanden
Sofia Stynsberg (M) med instämmande av Ann-Christin Eriksson (V): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
32 (56)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-15

Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 151

Dnr 2018-00212

Köavgift för kommunal bostadsförmedling för perioden
1 juli 2018 till den 30 juni 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige förnyar köavgiften för Växjös kommunala
bostadsförmedling för perioden 1 juli 2018 till den 30 juni 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att köavgiften för denna period ska
vara etthundra kronor.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2014 om att inrätta en kommunal
bostadsförmedling och att från och med den 1 juli 2014 ta en årlig avgift om
100 kr av sökanden över 20 år i den vanliga bostadskön. Avgiften ska
omprövas årligen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 201/2018 föreslagit kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige förnyar köavgiften för Växjös kommunala
bostadsförmedling för perioden 1 juli 2018 till den 30 juni 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att köavgiften för denna period ska vara
etthundra kronor.
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) har i § 50/2018 beslutat följande:
Styrelsen för VKAB föreslår kommunfullmäktige att förnya köavgiften för
Växjös kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2018 till den 30
juni 2019 och att köavgiften sätts till 100 kronor.
Styrelsen översänder ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Kommunföretag AB
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§ 152

Dnr 2016-00877

Restaurangskolans flytt till Kungsmadskolan - beslut
om byggnation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens beslut § 62/2018 att
uppdra åt förvaltningschef att i samarbete med lokalförsörjningsgruppen låta
VöFAB genomföra byggnation avseende ombyggnad på Kungsmadskolan
av före detta lokalerna för hantverk och design (HVD) för restaurangskolan,
nybyggnad av restaurangmatsal för 80 besökande med separat entré,
ombyggnad för nytt miljörum och ny godsmottagning samt nybyggnad av
plåtverkstad för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 52 mkr och med
en tillkommande hyra på ca 3,8 mkr/år.
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade § 62/2018 att uppdra åt förvaltningschefen att
i samarbete med Lokalförsörjningsgruppen låta VöFAB genomföra
byggnation avseende ombyggnad på Kungsmadskolan av före detta
lokalerna för hantverk och design (HVD) för restaurangskolan, nybyggnad
av restaurangmatsal för 80 besökande med separat entré, ombyggnad för nytt
miljörum och ny godsmottagning samt nybyggnad av plåtverkstad för en
investeringsutgift, baserad på anbud, på 52 mkr och med en tillkommande
hyra på ca 3,8 mkr/år.
Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 202/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner utbildningsnämndens beslut § 62/2018 att uppdra åt
förvaltningschef att i samarbete med lokalförsörjningsgruppen låta VöFAB
genomföra byggnation avseende ombyggnad på Kungsmadskolan av före
detta lokalerna för hantverk och design (HVD) för restaurangskolan,
nybyggnad av restaurangmatsal för 80 besökande med separat entré,
ombyggnad för nytt miljörum och ny godsmottagning samt nybyggnad av
plåtverkstad för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 52 mkr och med
en tillkommande hyra på ca 3,8 mkr/år.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 april 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att genom
att flytta restaurangskolan från uttjänta lokaler vid Ringsbergskolan, till nya
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lokaler på Kungsmadskolan möjliggör man en mer innovativ och
modernyrkesutveckling i branschen. Det blir en positiv skjuts framåt för hela
skolan och för matlandethuvudstaden Växjö.
Restaurangskolans nuvarande byggnad ligger inom ”kulturkullens” område
och är i behov av renovering. 2015 genomfördes visst underhåll med
inriktning att byggnaden skulle fungera i 3-5 år till. Hyran för 2018 är 1,3
mkr och lokalerna lämnas i samband med att verksamheten flyttas till
Kungsmadskolan.
Framtagen kalkyl och investeringsutgift, baserad på anbud, avseende
ombyggnad av f d HVD till restaurangskola, ny restaurangmatsal för 80
besökande med separat entré, nytt miljörum, ny godsmottagning samt ny
plåtverkstad visar på en investeringsutgift på 52 mkr och med en hyra på ca
3,8 mkr/år. BTA för ombyggnaden för restaurangskolan är 955 m2 och för
plåtverkstaden 204 m2. Investeringsutgiften för projektet blir 44 900 kr/m2
BTA (52 mkr / (955+204m2).
Projektet omfattar i huvudsak att bygga ett restaurangkök för utbildning och
jämförelsetal för byggnation av kök anger en investeringsutgift på mellan
40-50 tkr/m2 BTA.
Ombyggnaden för restaurangskolan planeras vara färdigställd våren 2019 för
att kunna tas i bruk av verksamheten inför höstterminen 2019. Parallellt
pågår projektering för nytt produktionskök och en större och mer
ändamålsenlig matsal för eleverna på Kungsmadskolan. Detta planeras vara
klart att tas i bruk våren 2020.
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) har i § 65/2018 beslutat följande:
1. Styrelsen för VKAB godkänner att Vöfab genomför byggnation avseende
ombyggnad på Kungsmadskolan av före detta lokalerna för hantverk och
design (HVD) för restaurangskolan, nybyggnad av restaurangmatsal för 80
besökande med separat entré, ombyggnad för nytt miljörum och ny
godsmottagning samt nybyggnad av plåtverkstad för en investeringsutgift,
baserad på anbud, på 52 mkr och med en tillkommande hyra på ca 3,8
mkr/år.
2. Styrelsen översänder ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.
Yrkanden
Pernilla Tornéus (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsnämnden
Växjö Fastighetsförvaltning AB
För kännedom
Växjö Kommunföretag AB
Lokalförsörjningsgruppen
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§ 153

Dnr 2017-00662

Om- och tillbyggnad av Torparskolan - beslut om
byggnation
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens beslut §
61/2018 att ge förvaltningschef i uppdrag att i samarbete med
VöFAB och lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation
avseende om- och tillbyggnad av Torparskolan samt ny utemiljö med
utökad skolgård, som integreras med kvarteret Släden, för att utöka
verksamheten till två paralleller i årskurs F-6, för en
investeringsutgift, baserad på anbud, på 77,9 mkr och en
tillkommande hyra på 6,1 mkr/år.
2. Kommunfullmäktige godkänner investering avseende nytt kök på
Torparskolan för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 8,7 mkr
och en tillkommande hyra på 0,9 mkr/år. Köket ingår i projektet Omoch tillbyggnad av Torparskolan och är en del i projektet som
kommer att hyras av Måltidsorganisationen.
Total investeringsutgift för projektet är 86,6 mkr och total
tillkommande hyra är 7 mkr/år.
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade § 61/2018 att ge förvaltningschef i uppdrag
att i samarbete med VöFAB och lokalförsörjningsgruppen genomföra
byggnation avseende om- och tillbyggnad av Torparskolan samt ny utemiljö
med utökad skolgård, som integreras med kvarteret Släden, för att utöka
verksamheten till två paralleller i årskurs F-6, för en investeringsutgift,
baserad på anbud på 77,9 mkr samt en tillkommande hyra på 6,1 mkr/år. I
projektet ingår även nytt kök som beslutas av kommunstyrelsen. Ärendet
skickas till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 203/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens beslut § 61/2018 att
ge förvaltningschef i uppdrag att i samarbete med VöFAB och
lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation avseende om- och
tillbyggnad av Torparskolan samt ny utemiljö med utökad skolgård, som
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integreras med kvarteret Släden, för att utöka verksamheten till två
paralleller i årskurs F-6, för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 77,9
mkr och en tillkommande hyra på 6,1 mkr/år.
2. Kommunfullmäktige godkänner investering avseende nytt kök på
Torparskolan för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 8,7 mkr och en
tillkommande hyra på 0,9 mkr/år. Köket ingår i projektet Om- och
tillbyggnad av Torparskolan och är en del i projektet som kommer att hyras
av Måltidsorganisationen.
Total investeringsutgift för projektet är 86,6 mkr och total tillkommande
hyra är 7 mkr/år.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att uppdra åt VöFAB att
genomföra byggnation avseende nytt kök på Torparskolan.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 april 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
demografin visar att Teleborg fram till 2025 kommer att öka med drygt
2300 invånare. Detta innebär att antal elever i årskurs F-6 på Teleborg under
samma period kommer att öka med knappt 400 elever.
Preliminär byggstart planeras i juni 2018 och succesiv inflyttning 20192020. Kalkyl efter projekteringen anger en investeringsutgift avseende omoch tillbyggnad av Torparskolan och ny utemiljö på ca 83 mkr. Verklig
investeringsutgift är lite drygt 4 procent högre än framtagen kalkyl.
Projektet har inte förändrats i förhållande till när kalkylen togs fram, utan
kostnadsökningen hänvisas till att det är ett högt tryck på byggnationer just
nu.
VöFAB äger fastigheten och är byggherre för byggnationen. Då
investeringsutgiften är över 20 mkr kommer byggnationen att beslutas av
utbildningsnämnd och slutligen av kommunfullmäktige. Beslut kommer att
följa den gamla lokalprocessen men ny delprojektledare från verksamheten,
enligt ny lokalförsörjningsprocess, kommer att följa projektet tills det är
klart.
Växjö Kommunföretag AB har i § 66/2018 beslutat följande:
1. Styrelsen för VKAB tillstyrker Vöfabs beslut om att genomföra
byggnation avseende om- och tillbyggnad av Torparskolan samt ny utemiljö
med utökad skolgård som integreras med kvarteret Släden för att utöka
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verksamheten till två paralleller i årskurs F-6 till en investeringsutgift om
86,6 mkr samt tillkommande hyra på 7 mkr.
2. Styrelsen översänder ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsnämnden
Vöfab
För kännedom
Lokalförsörjningsgruppen
Kommunchefen
Växjö Kommunföretag AB
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§ 154

Dnr 2016-00622

Antagande av Detaljplan för Kråkan 4 m fl., Väster
(Vintervägen), Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Kråkan 4 m.fl., Väster, Växjö
kommun enligt förslag upprättat den 2 oktober 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 2 mars 2018 ska framförda synpunkter inte
föranleda annan ändring av planförslaget än de justeringar som framgår av
utlåtandet.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Syftet med detaljplaneläggningen är att skapa förutsättningar för fler
bostäder med tillhörande service, småskaliga verksamheter mm. Exempelvis
föreslås större byggrätt och bredare användning av marken.
Detaljplaneförslaget har under perioden 2017-11-06 till 2017-11-27, enligt 5
kap. PBL, varit utsänt till sakägare samt statliga och kommunala
förvaltningar för granskning. Under samma tid har granskningshandlingarna
också funnits tillgängliga på stadsbyggnadskontoret, kommunens
kontaktcenter, stadsbiblioteket samt digitalt på Växjö kommuns hemsida.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 204/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar
detaljplan för Kråkan 4 m.fl., Väster, Växjö kommun enligt förslag upprättat
den 2 oktober 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 2 mars 2018 ska framförda synpunkter inte
föranleda annan ändring av planförslaget än de justeringar som framgår av
utlåtandet.
Byggnadsnämnden har i § 81/2018 fattat nedanstående beslut:
Byggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget upprättat 2017-10-02, och
lämnar över det till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap. 27 §
Plan- och bygglagen (PBL).
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Med hänvisning till utlåtandet daterat 2018-03-02, ska framförda synpunkter
inte föranleda annan ändring av planförslaget, än de justeringar som
redovisas i utlåtandet.
Yrkanden
Nils Fransson (L) med instämmande av Tony Lundstedt (V): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Örjan Mossberg (V): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till
kommunstyrelsen för en omarbetning av detaljplanen utan det höga huset på
den inre gården på Vintervägen.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar först om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och konstaterar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att ärendet ska avgöras idag.
Nej för att ärendet ska återremitteras.
Omröstningsresultat i frågan om återremiss
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag med 54 röster mot
4 röster för att ärendet ska återremitteras 3 ledamöter var frånvarande. Se
omröstningsbilaga 1.

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar
så.
Beslutet skickas till
För kännedom
Berörda sakägare
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
42 (56)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-15

Omröstningsbilaga 1
§ 154 Antagande av detaljplan för Kråkan 4 m.fl., Väster (Vintervägen),
Växjö kommun
Sammanlagt resultat
Ja
Avstår
Nej
Frånvarande
Totalt antal ledamöter

54
0
4
3
61

Individuella resultat
Alf Skogmalm
Anders Lindoff

S
S

Ja
Ja

Eva-Britt Svensson
Fredrik Svensson

V
-

Nej
Ja

Nils Fransson
Nils Posse

L
M

Ja
Ja

Andreas Ekman

M

Ja

Gudrun Holmberg

C

Ja

Ola Löfqvist

S

Ja

Andreas
Håkansson
Andreas Lindström

C

Ja

Gullvi Strååt

S

Ja

Oliver Rosengren

M

Ja

M

Ja

Gunnar Storbjörk

S

Ja

Olle Sandahl

KD

Ja

Anna Gustbée

M

Ja

Gunnel Jansson

Ja

Örjan Mossberg

V

Nej

Anna Tenje

M

Ja

Ja

Patricia Aguilera

S

Ja

Ann-Christin
Eriksson
Annika Stacke

V

Nej

Hannington
Lubwama
Hugo Hermansson

M
P
M
S

Ja

Pernilla Tornéus

M

Ja

L

Ja

Iréne Bladh

M

Ja

Pia Philipsson

M

Ja

Ann-Kristin
Lindqvist
Benny Johansson

S

Ja

Jon Malmqvist

Ja

Pierre Wiberg

M

Ja

M

Ja

Julia Berg

K
D
S

Ja

S

Ja

Birgitta Nilsson

C

Ja

Lars-Ove Hedman

S

Ja

Rose-Marie
Holmqvist
Sigvard Jakopson

M

Ja

Björn Svensson

M

Ja

Lena Wibroe

M

Ja

Sofia Stynsberg

M

Ja

Bo Frank

M

Ja

Malin Lauber

S

Ja

S

Ja

Carin Högstedt

V

Nej

Margareta Jonsson

C

Ja

Anette Nerlie
Anderberg
Sven Johansson

C

Ja

Catharina Winberg
Cecilia Lundin
Danielsson
Cheryl Jones Fur

M
S

Ja
Ja

Maria Carlsson

S

Ja

Tobias Adersjö

MP

Ja

S

Ja

Tony Lundstedt

S

Ja

MP

Ja

Marie-Louise
Gustavsson
Martin Edberg

S

Ja

Ulf Hedin

M

Ja

Erik Jansson

MP

Ja

Martina Forsberg

S

Ja

Yusuf Isik

S

Ja

Eva Johansson

C

Ja
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§ 155

Dnr 2016-00684

Antagande av detaljplan för Hov-Dalbogård 3 & 4
(Kungsvägen/Mörnersväg/Liedbergsgatan), Växjö
kommun
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§ 156

Dnr 2018-00204

Hemställan till kommunfullmäktige rörande köp av
Ansgarius 15, Växjö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tillstyrker att Växjöbostäder AB får köpa kv. Ansgarius
av Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB antingen genom förvärv av ett
bolag eller som köp av fastighet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att nytt kommunhus och station
ska uppföras av Vöfab samt att Vöfab får sälja kv. Ansgarius, nuvarande
kommunhus, för att kvarteret ska omvandlas till bostäder.
Vöfab har genom mäklare tagit in anbud avseende kv. Ansgarius på den
öppna marknaden. Sex anbud kom in varav ett var från Växjöbostäder.
Växjöbostäder anbud om 157 miljoner kronor var högst och därför har
Vöfab ingått avsiktsförklaring med Växjöbostäder om försäljning och just nu
håller Växjöbostäder på med teknisk undersökning av fastigheten. För övriga
anbud gäller tills vidare sekretess.
Av Växjöbostäders ägardirektiv följer att bolaget inte får förvärva fastighet
eller bolag över tio miljoner kronor utan kommunfullmäktiges godkännande.
Själva överlåtelseavtalet ska sedan slutligt godkännas av Växjö
Kommunföretag AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 206/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
tillstyrker att Växjöbostäder AB får köpa kv. Ansgarius av Vöfab, Växjö
Fastighetsförvaltning AB antingen genom förvärv av ett bolag eller som köp
av fastighet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 13 april 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Kommunchefen föreslår att
kommunfullmäktige tillstyrker att Växjöbostäder AB får köpa kv. Ansgarius
av Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB antingen genom förvärv av ett
bolag eller som köp av fastighet.
Vidare framgår av skrivelsen att Växjöbostäder ska omvandla kv. Ansgarius
till bostäder, i huvudsak hyresrätter men det ska också prövas om
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äganderätter kan upplåtas. Bolaget är högst anbudsgivare och det finns inga
hinder mot att Vöfab säljer till Växjöbostäder.
Avtal om Växjöbostäders köp av kv. Ansgarius förväntas ingås under våren
och avsikten är att Växjöbostäder tillträder kv. Ansgarius i nära anslutning
därtill och sedan hyr ut kommunhuset till Vöfab fram till dess nytt
kommunhus är inflyttningsbart.
Yrkanden
Catharina Winberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Växjöbostäder AB
Växjö Fastighetsförvaltning AB
För kännedom
Växjö Kommunföretag AB
Chefsjuristen
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§ 157

Dnr 322367

Val av styrelse och lekmannarevisorer till bolag
rörande Växjöbostäders köp av Ansgarius 15, Växjö
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser följande personer till styrelsen för det
bolag som får användas för Växjöbostäders förvärv av fastigheten
Ansgarius 15 i Växjö från det datum Växjöbostäder förvärvar bolaget
till och med ordinarie bolagsstämma 2019.
Ordförande: Anders Bengtsson (C).
Vice ordförande: Julia Berg (S).
Ledamöter: Robert Nordmark (M), Torgny Klasson (L), Erik Jansson
(MP), Göran Borg (S) och Marianne Paine (S).
Ersättare: Jon Malmqvist (KD), Ida Eriksson (M), Otto Lindlöf (S)
och Eva-Britt Svensson (V).
2. Kommunfullmäktige utser följande personer som lekmannarevisorer
för det bolag som får användas för Växjöbostäders förvärv av
fastigheten Ansgarius 15 i Växjö från det datum Växjöbostäder
förvärvar bolaget till och med ordinarie bolagsstämma 2019.
Lekmannarevisorer: Kennerth Sjögren (S) och Carl Geijer (M).
Lekmannarevisorsersättare: Peter Bengtsson (S) och Magnus Jisborg
(M).
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
På sitt sammanträde den 15 maj 2018 behandlar kommunfullmäktige ett
ärende om att Växjöbostäder AB får köpa fastigheten Ansgarius 15 av
Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, antingen genom förvärv av ett bolag
eller som köp av fastighet. Om förvärvet sker genom ett bolag ska detta
bolag ha en styrelse och lekmannarevisorer som utses av
kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 23/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
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1. Kommunfullmäktige utser följande personer till styrelsen för det
bolag som får användas för Växjöbostäders förvärv av fastigheten
Ansgarius 15 i Växjö från det datum Växjöbostäder förvärvar bolaget
till och med ordinarie bolagsstämma 2019.
Ordförande: Anders Bengtsson (C).
Vice ordförande: Julia Berg (S).
Ledamöter: Robert Nordmark (M), Torgny Klasson (L), Erik Jansson
(MP), Göran Borg (S) och Marianne Paine (S).
Ersättare: Jon Malmqvist (KD), Ida Eriksson (M), Otto Lindlöf (S)
och Eva-Britt Svensson (V).
2. Kommunfullmäktige utser följande personer som lekmannarevisorer
för det bolag som får användas för Växjöbostäders förvärv av
fastigheten Ansgarius 15 i Växjö från det datum Växjöbostäder
förvärvar bolaget till och med ordinarie bolagsstämma 2019.
Lekmannarevisorer: Kennerth Sjögren (S) och Carl Geijer (M).
Lekmannarevisorsersättare: Peter Bengtsson (S) och Magnus Jisborg
(M).
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Växjöbostäder
Växjö Fastighetsförvaltning AB
Kommunens revisorer
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
48 (56)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-15

§ 158

Dnr 2018-00242

Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunrevisionen, lekmannarevisor i Vidingehem AB
och i Jernhusen Stockholm 140 AB samt ersättare för
lekmannarevisor i VÖFAB/Växjö Fastighetsförvaltning
AB, VÖFAB Parkering AB, Arenastaden i Växjö AB och
Tolgs föreningslokal ekonomisk förening- Johnny
Werlöv (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från uppdraget som ledamot
i kommunens revisorer och noterar övriga avsägelser.
2. Kommunfullmäktige utser Jonas Waner (V) till ledamot i
kommunens revisorer till och med 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Jonas Waner (V) till lekmannarevisor i
Vidingehem AB och i Jernhusen Stockholm 140 AB samt
lekmannarevisorsersättare i Vöfab, Vöfab Parkering AB,
Arenastaden i Växjö AB och Tolgs föreningslokal ekonomisk
förening till och med ordinarie årsstämmor 2019.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Johnny Werlöv (V) har via e-tjänst den 15 april 2018 avsagt sig samtliga
förtroendeuppdrag i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 24/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från uppdraget som ledamot
i kommunens revisorer och noterar övriga avsägelser.
2. Kommunfullmäktige utser Jonas Wanér (V) till ledamot i
kommunens revisorer till och med 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Jonas Wanér (V) till lekmannarevisor i
Vidingehem AB och i Jernhusen Stockholm 140 AB samt
lekmannarevisorsersättare i Vöfab, Vöfab Parkering AB,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
49 (56)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-15

Arenastaden i Växjö AB och Tolgs föreningslokal ekonomisk
förening till och med ordinarie årsstämmor 2019.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Johnny Werlöv
Jonas Wanér
Kommunens revisorer
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 159

Dnr 2018-00263

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden - Nils Sjökvist Axelsson (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Nils Sjökvist Axelsson (SD) har via e-tjänst den 29 april 2018 avsagt sig
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 25/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Nils Sjökvist Axelsson
Byggnadsnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten

Justerandes sign
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§ 160

Dnr 2018-00296

Avsägelse från uppdrag som ordförande i styrelsen för
Wexnet AB- Peter Norrman (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Bo Frank (M) till ny ordförande i
WEXNET AB till årsstämman 2019.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Peter Norrman har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot och
ordförande i WEXNET AB.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 26/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Bo Frank (M) till ny ordförande i
WEXNET AB till årsstämman 2019.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Peter Norrman
Bo Frank
Wexnet AB
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 161

Dnr 2018-00010

Redovisning av inkomna motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit till
kommunkansliet efter redovisningen på föregående
kommunfullmäktigesammanträde.
Motioner
2018-05-07 Motion om en handlingsplan för full delaktighet för personer
med funktionsnedsättningar – Carin Högstedt (V), Eva-Britt
Svensson (V)
Medborgarförslag
2018-05-02 Medborgarförslag om att anlägga övergångsställe på
Sandviksvägen, Öster
2018-04-26 Medborgarförslag om att bygga om "Feret-bron" i Öja by
Gemla, för att tillgängliggöra för ryttare
2018-04-25 Medborgarförslag utförlig information om offentliga konstverk
i staden
2018-04-10 Medborgarförslag om cykeltunnel under Vallviksvägen vid
Vallviksrondellen
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§ 162

Dnr 2018-00039

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta
genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta
genom medborgarförslag:
• Medborgarförslag om utförlig information om offentliga konstverk i
staden överlämnas till kommunstyrelsen.
• Medborgarförslag om att anlägga övergångsställe på Sandviksvägen,
Öster överlämnas till tekniska nämnden
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall,
utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan
nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet
är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten
inte överlåtas.
Enligt ny rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av
kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning
lämnar sedan förslag på delegering.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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§ 163

Dnr 2018-00006

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Följande beslut och skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige efter
senaste sammanträdet:
2018-05-04 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
avlopp i Furuby
2018-05-04 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
sopsaltning av cykelbanor
2018-05-02 Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i fullmäktige
2018-04-25 Länsstyrelsen Skåne Protokoll över inspektion av Växjö
kommuns överförmyndarverksamhet 2018-04-18 med rättelse
och bilaga
2018-04-10 Följebrev till medlemmar samt Riktlinjer för val av ombud till
kongress med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) 2019
2018-01-29 Tekniska nämndens beslut 2018-01-25 § 13 Medborgarförslag
om att anlägga gratis p-platser vid Brände Udde samt vid
infarten till Sant Sigfrid
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§ 164

Dnr 2018-00292

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

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Åza Brennander

Justerandes sign
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