SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-06-11

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 09:00 – 14.15
Bo Frank (M), ordförande
Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande
Emelie Öberg (S), 2:e vice ordförande
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M) §§ 168-193, 195-200
Ulf Hedin (M) §§ 168-183, 185
Andreas Lindström (M) §§ 184, 186-200
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Caroline Persson (L) §§ 172-173, 176-200
Susanna Röing (L) §§ 168-171, 174-175
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Malin Lauber (S)
Alf Skogmalm (S)
Tomas Thornell (S) §§ 168-171, 174-177
Marie-Louise Gustavsson (S) §§ 172-173, 178-200
Rose-Marie Holmqvist (S)
Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
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Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindquist (S) §§ 168-183, 185
Ola Löfquist (S) 184, 186-200
Gullvi Strååt (S)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Magnus Wåhlin (MP)
Tobias Adersjö (MP)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD) §§ §§ 168-171, 174-178
Hannes Jónsson (SD) §§ 172-173, 179-200
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Tajma Sisic (S)
Yusuf Isik (S)
Mikael Virdelo (M)
Patrik Åkesson (KD)
Övriga närvarande
Ersättare

Michael Sjöö (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Kenneth Quick (M)
Kaj-Mikael Petersson (KD)
Ann-Christin Eriksson (V)
Claes Bromander (C)
Setareh Najafidigehsara (M)
Rickard Karlsson (L)
Gunnel Jansson (MP)
Agneta Nordlund G-son (M)
Annika Nilsson (C)
Anders Lindoff (S)
Håkan Frizén (V)
Patricia Aguilera (S)
Henrik Vahldiek (S)
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Anette Nerlie-Anderberg (S)

Tjänstepersoner

Justering
Justerare

Carina Elmefall, sekreterare
Martin Fransson, gruppledare sekretariat

Emelie Öberg (S)
Martina Forsberg (S)

Plats och tid

Kommunhuset, 17 juni 2019 kl. 14.00

Justerade paragrafer

§§ 168-200

Ajournering

10.15 – 10.30
12.00 – 13.30

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§§ 168-171, 174-182, 185, 183, § 172-173, 184,
186-200

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Carina Elmefall

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

……………………………………
Emelie Öberg

Justerare

……………………………………
Martina Forsberg
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2019-06-11 är justerat.
Anslagsdag

2019-06-18

Anslaget tas ner

2019-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Kansliavdelningen

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
§ 168 Dnr 302917
Justering av protokoll............................................................................ 8
§ 169 Dnr 313843
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§ 170 Dnr 329019
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§ 171 Dnr 2019-00266
Utdelning av pris till årets arbetsplats 2018 ........................................ 11
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§ 174 Dnr 327357
Information om arbetet med Växjö station och kommunhus ............. 14
§ 175 Dnr 297257
Ledamöternas och ersättarnas frågestund ........................................... 15
§ 176 Dnr 2019-00168
Motion om införandet av visselblåsarfunktion - Carin Högstedt (V) 16
§ 177 Dnr 2019-00063
Motion om avgiftsfri kulturskola- Maria Garmer (V) och Björn
Kleinhenz (V) ..................................................................................... 17
§ 178 Dnr 2018-00687
Motion om ett fyrverkeriförbud - Malin Lauber (S) ........................... 20
§ 179 Dnr 2019-00116
Motion om cykelgarage - Rose-Marie Holmqvist (S) ........................ 21
§ 180 Dnr 2019-00082
Framställda interpellationer ................................................................ 23
§ 181 Dnr 2019-00276
Interpellationssvar från Pernilla Tornéus (M), utbildningsnämndens
ordförande, till Tony Lundstedt (S) om hur bristen på lärare ökar i
landets alla kommuner ........................................................................ 24
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§ 182 Dnr 2019-00257
Interpellationssvar från Ulf Hedin (M), omsorgsnämndens ordförande,
till Martina Forsberg (S) om hur bristen på undersköterskor ökar i
landets alla kommuner
25
§ 183 Dnr 2019-00283
Interpellationssvar från Pernilla Tornéus (M), utbildningsnämndens
ordförande, till Gunnar Storbjörk (S) om landsbygdsskolorna ........... 26
§ 184 Dnr 2019-00092
Motion om att Växjö kommun ska vara i framkant med
solcellsutbyggnad - Andreas Olsson (C) ............................................ 27
§ 185 Dnr 2019-00142
Medborgarförslag om övergångsställe vid Kastanjevägen och
Surbrunnsvägen .................................................................................. 30
§ 186 Dnr 2019-00003
Fördjupad prognos efter april 2019 för Växjö kommunkoncern ........ 31
§ 187 Dnr 2017-00454
Tillbyggnad av Helenetorps förskola i Ingelstad ................................ 34
§ 188 Dnr 2017-00361
Nybyggnad av förskola vid Äventyret förskola .................................. 37
§ 189 Dnr 2016-01002
Om- och tillbyggnad av ny matsal och nytt kök på Kungsmadskolan 40
§ 190 Dnr 2019-00256
Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt
lagen om tobak och liknande produkter .............................................. 43
§ 191 Dnr 2019-00259
Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente med
anledning av ny lagstiftning om tobak och liknande produkter .......... 45
§ 192 Dnr 2019-00281
Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
2020 .................................................................................................... 47
§ 193 Dnr 2019-00280
Renhållningstaxa för 2020 .................................................................. 49
§ 194 Dnr 2019-00275
VoB Kronobergs årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 .... 51
§ 195 Dnr 2019-00255
Årsredovisning för Sydarkivera år 2018 ............................................. 52
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§ 196 Dnr 2017-00465
Avtal med Trafikverket om samverkan och finansiering avseende
projektering av ny vägförbindelse och vägbro över respektive under
kust till kustbanan vid Bäckaslöv ....................................................... 53
§ 197 Dnr 305331
Valärenden .......................................................................................... 55
§ 198 Dnr 2019-00120
Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag ................. 56
§ 199 Dnr 2019-00029
Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom
medborgarförslag ................................................................................ 57
§ 200 Dnr 2019-00010
Meddelanden ....................................................................................... 58
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§ 168

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Emelie Öberg (S) och Martina Forsberg (S)
ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera dagens
protokoll.
Justering äger rum tisdagen den 17 juni klockan 14.00 i kommunhuset.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 169

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande ändringar:
• Information om besöks- och destinationsverksamhet samt valärenden
utgår.
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
dagordningen med följande ändringar:
• Information om besöks- och destinationsverksamhet samt valärenden
utgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 170

Dnr 329019

Information om besöks- och destinationsverksamhet
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 171

Dnr 2019-00266

Utdelning av pris till årets arbetsplats 2018
Eva Johansson, ordförande i organisations- och personalutskottet, delar ut
pris till årets arbetsplats 2018. Priset går till Arenaservice på kultur- och
fritidsförvaltningen.
Arenaservice är en verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningen som
ansvarar för skötsel och utveckling av fotbollsplaner, anläggningar,
badplatser, spår och leder i Växjö kommun.
Priset tas emot av Peter Bengtsson som är chef för verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Dnr 329020

Utdelning av kulturstipendier, stipendier till ideella
ledare samt Växjö kommuns kulturpris
Årets kulturpristagare är sångaren och Växjöprofilen Jan-Martin Bengtsson.
Kommunfullmäktiges ordförande Bo Frank delar ut priset och läser upp
motiveringen.
Jan-Martin Bengtsson tackar för utmärkelsen.
Jon Malmqvist ordförande i kultur- och fritidsnämnden delar ut
kulturstipendier till Jacob Danielsson, mimskådespeleri och Isabelle Nilsson,
violin.
Jon Malmqvist delar slutligen ut stipendier till ideellt arbetande
föreningsledare. Stipendierna delas ut till Tobias Forss, Dackegymnasterna,
Cecilia Lindblom, Linneateatern och Klas Hedin, Sandsbro AIK.
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§ 173

Dnr 2019-00103

Utdelning av Växjö kommuns mångfaldspris 2019
Magnus P Wåhlin, ordförande i hållbarhetsutskottet delar ut kommunens
mångfaldspris 2019 som tilldelats följande pristagare:
• Praktiska gymnasiet, för att skolan varje dag bidrar till integration och
mångfald i Växjö genom att stödja ett stort antal elever att finna sin plats i
samhället (samhällsperspektiv).
• Sara Lennqvist, för att genom sitt stora engagemang och sin kunskap som
medarbetare och lärare på Centrumskolan bidra till integration och mångfald
både i skolan och samhället i stort (medarbetarperspektiv).

Justerandes sign
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§ 174

Dnr 327357

Information om arbetet med Växjö station och
kommunhus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar om arbetet med
Växjös nya stations- och kommunhus.
Paul Bobergs park är nu klar och invigs i juni.
Tenje redogör för den pågående byggprocessen där monteringen av
trästommen och byggnation av trapphus pågår i tre etapper. Inga
kostnadsförändringar i nuläget och nästa prognos kommer om en vecka.
Anna Tenje redogör också för att glaset är upphandlat i svenska kronor och
att det inte föreligger någon valutarisk.
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Utdragsbestyrkande
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§ 175

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Elisabeth Flennemo (V) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia
Stynsberg (M) om tillgången på toalett i anslutning till grönområdet vid
Kampagården.
Frågan besvaras av Sofia Stynsberg.
Maria Garmer (V) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om
konsekvenserna av indraget statsbidrag för aktivitetsstöd och om det blir
något glapp innan andra aktörer tar över.
Frågan besvaras av Ulf Hedin.
Gullvi Strååt (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M)
om el-cyklar och el-sparkcyklar på Storgatan och hur de ska samsas med
andra som rör sig på gatan.
Frågan besvaras av Sofia Stynsberg.
Lisa Larsson (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) om hur kommunen arbetar för att det inte ska vara olämpliga
citat på studentflaken.
Frågan besvaras av Pernilla Tornéus.
Carin Högstedt (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd
Oliver Rosengren (M) om hur arbetet går med handlingsplan mot
hedersrelaterat våld.
Frågan besvaras av Oliver Rosengren.
Elisabeth Flennemo (V) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) om hur kommunen agerat gentemot Växjö Fria
Fordonsgymnasium med anledning av att elever inte fått fullständig
utbildning på grund av brist på behöriga lärare.
Frågan besvaras av Pernilla Tornéus.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 176

Dnr 2019-00168

Motion om införandet av visselblåsarfunktion - Carin
Högstedt (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda frågan samt ta fram en modell för en visselblåsarfunktion för
Växjö kommunkoncern.
Bakgrund
Håkan Frizén (V) och Carin Högstedt (V) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige. I motionen föreslås att det tas fram en modell för en
visselblåsarfunktion som sedan ska inrättas i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 174/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan samt
ta fram en modell för en visselblåsarfunktion för Växjö kommunkoncern.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 12 april 2019 bland annat
redogjort för hur ett antal andra kommuner arbetare med
visselblåsarfunktioner.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande Eva Johansson (C), Gunnar Nordmark
(L), Tony Lundstedt (S) och Torgny Klasson (L): 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
Kommunstyrelsen
För kännedom
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Dnr 2019-00063

Motion om avgiftsfri kulturskola - Maria Garmer (V) och
Björn Kleinhenz (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen. Kulturskolans verksamhet består av
både avgiftsfri och avgiftsbelagd verksamhet. Verksamheten som är
avgiftsbelagd vänder sig till barn och ungdomar som önskar fördjupa sig
inom en viss kulturyttring under deras fritid.
Reservation
Ledamöterna i Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Maria Garmer (V) och Björn Kleinhenz (V) har i en motion till
kommunfullmäktige föreslagit att undervisningen i kulturskolan ska vara
avgiftsfri inom tre år och önskar att utbildningsförvaltningen får i uppdrag
att ta fram en plan för genomförande av detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 175/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
motionen. Kulturskolans verksamhet består av både avgiftsfri och
avgiftsbelagd verksamhet. Verksamheten som är avgiftsbelagd vänder sig till
barn och ungdomar som önskar fördjupa sig inom en viss kulturyttring under
deras fritid.
Utbildningsnämnden har i § 58/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Yrkanden
Björn Kleinhenz (V) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Pernilla Tornéus (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Björn Kleinhenz yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 55 jaröster mot 6 nej-röster för Björn Kleinhenz yrkande. Se omröstningsbilaga 1.

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionärerna
Utbildningsnämnden

Justerandes sign
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Omröstningsbilaga 1
§ 177

Motion om avgiftsfri kulturskola - Maria Garmer (V) och
Björn Kleinhenz (V)

Totalt resultat
Ja
55
Nej
6
Totalt
61
Individuella resultat
Namn
Bo Frank (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Malin Lauber (S)
Tajma Sisic (S)
Thomas Thornell (S)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)
Yusuf Isik (S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)

Justerandes sign

Röst
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Namn
Mikael Virdelo (M)
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Patrik Åkesson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Caroline Persson (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Tobias Adersjö (MP)

Röst
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 178

Dnr 2018-00687

Motion om ett fyrverkeriförbud - Malin Lauber (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till kommunstyrelsen att
ta fram ett nytt förslag på lokala ordningsföreskrifter som reglerar
användandet av fyrverkerier.
Bakgrund
Malin Lauber (S) har i en motion inkommen i december 2018 föreslagit,
med anledning av ett nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, att
Växjö kommunfullmäktige beslutar att genom lokala ordningsföreskrifter
införa ett förbud mot fyrverkerier på lämpliga platser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 176/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller motionen och uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett nytt
förslag på lokala ordningsföreskrifter som reglerar användandet av
fyrverkerier.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 11 april 2019 redogjort för ärendet
tidigare beslut och gällande lagstiftning och praxis.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Anna Tenje (M) och Johnny Werlöv
(V) Arijeta Reci (S) och Sara Johansson (SD): 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
Kommunstyrelsen
För kännedom
Motionären

Justerandes sign
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§ 179

Dnr 2019-00116

Motion om cykelgarage - Rose-Marie Holmqvist (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att bedömning om installation
av cykelförvaring vid nyproduktion måste göras från fall till fall. Det krävs
även utredning av hur detta kan finansieras.
Reservation
Ledamöterna i Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Rose-Marie Holmqvist (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige
uppdrar till tekniska nämnden att undersöka förutsättningarna att installera
väderoberoende, låsbara och säkra cykelgarage i befintliga och nya
bostadsområden samt att lägga kostnaden för dessa investeringar som en del
av budgeten för hållbara transporter i Växjö.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 177/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att bedömning om installation av cykelförvaring vid
nyproduktion måste göras från fall till fall. Det krävs även utredning av hur
detta kan finansieras.
Växjö Kommunföretag AB har i § 58/2019 föreslagit att
kommunfullmäktige besvarar motionen med att bedömning om installation
av cykelförvaring vid nyproduktion måste göras från fall till fall. Det krävs
även utredning av hur detta kan finansieras.
Tekniska nämnden har i § 49/2019 lämnat nedanstående yttrande:
Tekniska nämnden yttrar sig i rubricerat ärende och konstaterar att nämnden
inte har rådighet över att anlägga väderoberoende cykelparkeringar på
fastighetsmark och har inte heller rättighet att låta skattemedel finansiera
investeringar på tomtmark då det kan sägas gynna enskild part.
Yrkanden
Rose-Marie Holmqvist (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
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Sofia Stynsberg (M) med instämmande av René Jaramillo (M): 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
Motionären
Tekniska nämnden
Växjö Kommunföretag AB
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§ 180

Dnr 2019-00082

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att inga interpellationer har framställts sedan
senaste sammanträdet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden medge om interpellationer
som har inkommit får ställas.
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§ 181

Dnr 2019-00276

Interpellationssvar från Pernilla Tornéus (M),
utbildningsnämndens ordförande, till Tony Lundstedt
(S) om hur bristen på lärare ökar i landets alla
kommuner
Kommunfullmäktige har medgett en interpellation från Tony Lundstedt (S)
till utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) om hur bristen på
lärare ökar i landets alla kommuner.
Interpellationen besvarar av Pernilla Tornéus.
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§ 182

Dnr 2019-00257

Interpellationssvar från Ulf Hedin (M),
omsorgsnämndens ordförande, till Martina
Forsberg (S) om hur bristen på undersköterskor ökar i
landets alla kommuner
Kommunfullmäktige har medgett en interpellation från Martina Forsberg (S)
till omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om hur bristen på
undersköterskor ökar i landets alla kommuner.
Interpellationen besvarar av Ulf Hedin.
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§ 183

Dnr 2019-00283

Interpellationssvar från Pernilla Tornéus (M),
utbildningsnämndens ordförande, till Gunnar Storbjörk
(S) om landsbygdsskolorna
Kommunfullmäktige har medgett en interpellation från Gunnar Storbjörk (S)
till utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) om
landsbygdsskolorna.
Interpellationen besvarar av Pernilla Tornéus.
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§ 184

Dnr 2019-00092

Motion om att Växjö kommun ska vara i framkant med
solcellsutbyggnad - Andreas Olsson (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att Växjö
kommunkoncerns bolag redan idag jobbar efter energiplanens
intentioner. Vidare konstaterar kommunfullmäktige att det i
sambandmed nyproduktion alltid utreds vilka möjligheter som finns
för att installera solceller.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda
möjligheten att utöka med ännu fler solcellsanläggningar. I
utredningen ligger även att titta på finansiering och ägandeformer.
Bakgrund
Centerpartiet har genom Andreas Olsson, Anders Franzén och Thomas
Magnusson inkommit med en motion om att Växjö kommun ska vara i
framkant med solcellsutbyggnad. Motionen går i korthet ut på att
kommunkoncernen måste öka takten när det gäller installation av solceller på
sina byggnader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 211/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att Växjö
kommunkoncerns bolag redan idag jobbar efter energiplanens
intentioner. Vidare konstaterar kommunfullmäktige att det i samband
med nyproduktion alltid utreds vilka möjligheter som finns för att
installera solceller.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda
möjligheten att utöka med ännu fler solcellsanläggningar. I utredningen
ligger även att titta på finansiering och ägandeformer.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 26 april 2019 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att i Växjö kommuns
miljöprogram finns bland annat miljömålet ”Den kommunala elproduktionen
från sol, vind och vatten ska vara minst 4500 MWh senast år 2020”. År 2018
producerades ca 2050 MWh sådan el, varav 643 MWh från solceller. Jämfört
med 2017 är det en ökning med 33 %. Solcellerna sitter på byggnader som
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ägs av Vöfab, Växjöbostäder och Videum. Även VEAB har en del solceller.
I Växjö kommuns energiplan finns en strategi om ökad småskalig förnybar
energiproduktion. Denna strategi beskriver bland annat att ”vi strävar efter
att fortsätta pröva småskaliga förnybara energilösningar i våra kommunala
fastigheter, samtidigt som vi stödjer övriga aktörer till att göra samma sak”.
Under strategierna ligger åtgärder som på olika sätt ska leda till att
kommunkoncernens elproduktion i solceller ska öka. Energiplanen följs upp
varje år.
Det går inte att säga vilken utbyggnadstakt som skulle behövas för att Växjö
ska ligga i framkant för solceller, men det är troligt att det skulle kräva en
snabbare utveckling än idag. I dagsläget monteras solceller huvudsakligen på
lokaler vid nybyggnation eller renoveringar. Ett större fokus på befintliga
lokaler skulle behövas för att ligga i framkant. I vissa kommuner byggs
också stora solcellsparker i energibolagens regi, och där är inte vi i Växjö
ännu. Växjö Energi skulle dock kunna få ett uppdrag att utreda solcellsparker
närmare.
Vidare framgår av skrivelsen att VKAB har uppdrag i enlighet med
energiplanen att satsa på solcellsutbyggnad. Vilken takt de olika bolagen gör
detta i, påverkar kostnaden. Investeringarna bör vara en del i bolagens
kalkyler för nya byggprojekt och renoveringar. Ökad introduktion av
solenergi bidrar till Växjös energi- och klimatmål.
Växjö Kommunföretag AB har i § 56/2019 lämnat yttrande enligt nedan:
Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB ser positivt på motionen och lämnar
i övrigt yttrande enligt Växjö Fastighetsförvaltning AB:s, Växjöbostäder
AB:s och Vidingehem AB:s skrivelser.
Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) har i en skrivelse, daterad 21
februari 2019, lämnat yttrande över motionen. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att Vöfab idag redan utreder möjligheten till att
installera solcellsanläggningar vid nyproduktion. Projektering och
kalkylering för installation skickas med projekten där det finns
förutsättningar. För att kunna utöka med fler solcellsanläggningar, utöver
den befintliga beslutsgången som finns idag, krävs utredning kring en annan
finansiering eller ägande av anläggningarna.
Växjöbostäder AB har i § 30/2019 lämnat yttrande över motionen. Bolagets
styrelse är positiv till motionen och konstaterar att de jobbar med frågan,
men att det samtidigt borde finnas en helhetssyn i frågan inom koncernen.
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Växjöbostäder översänder en skrivelse, daterad 26 mars 2019. Av denna
framgår sammanfattningsvis att bolaget arbetar utifrån Växjö kommuns
energiplan. I samband med nyproduktion görs energiberäkningar och dessa
visar ofta ett behov av solceller för att uppnå ställda krav. För att kunna
utöka med fler solcellsanläggningar krävs utredning kring hur finansiering
kan ske eller annan ägare av anläggningarna.
Vidingehem AB har i en skrivelse, daterad 5 april 2019 lämnat yttrande över
motionen. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att bolaget har en
uttalad målsättning att i samband med nybyggnad av både lokaler och
bostäder installera solceller. Producerad energi från solceller skall i
huvudsak täcka behovet av fastighetsel vid nyproduktion av bostäder och
verksamhetslokaler. Installation av solceller är en del av Vidingehems
strategi att minska energiförbrukningen i våra fastigheter.
Yrkanden
Andreas Olsson (C) med instämmande av Johnny Werlöv (V), Alexander
Harréns (SD) och Rose-Marie Holmqvist (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Växjö Kommunföretag AB
Hållberhetschefen
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§ 185

Dnr 2019-00142

Medborgarförslag om övergångsställe vid
Kastanjevägen och Surbrunnsvägen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och hänvisar till tekniska
nämndens yttrande i § 73/2019 där det framgår att det i dagsläget inte finns
någon anledning att bygga övergångsställen vid Surbrunnsvägen och
Kastanjevägen, då det inte kör så mycket bilar på vägarna för att det ska vara
motiverat. Längre västerut på Surbrunnsvägen ligger ett befintligt
övergångsställe med trafiksignal dit vi hänvisar de som går i närområdet att
korsa gatan på ett säkert sätt.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om önskemål att anlägga ett
övergångsställe vid Surbrunnsvägen och Kastanjevägen då många personer
använder den vägen till affären.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 210/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget och hänvisar till tekniska nämndens yttrande i § 73/2019
där det framgår att det i dagsläget inte finns någon anledning att bygga
övergångsställen vid Surbrunnsvägen och Kastanjevägen, då det inte kör så
mycket bilar på vägarna för att det ska vara motiverat. Längre västerut på
Surbrunnsvägen ligger ett befintligt övergångsställe med trafiksignal dit vi
hänvisar de som går i närområdet att korsa gatan på ett säkert sätt.
Tekniska nämnden har i § 73/2019 lämnat följande yttrande: Tekniska
nämnden tackar för förslaget och är extra glad att det är en ung invånare som
vill påverka hur vi bygger vår stad. I dagsläget finns det inte anledning att
bygga övergångsställen vid Surbrunnsvägen och Kastanjevägen, då det inte
kör så mycket bilar på vägarna för att det ska vara motiverat. Längre västerut
på Surbrunnsvägen ligger ett befintligt övergångsställe med trafiksignal dit
vi hänvisar de som går i närområdet att korsa gatan på ett säkert sätt.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 186

Dnr 2019-00003

Fördjupad prognos efter april 2019 för Växjö
kommunkoncern
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Fördjupad prognos 2019 med
ekonomiskt utfall till och med april.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förtydliga nämndernas ansvar att
hålla gällande budgetram. De nämnder som redovisar en negativ
budgetavvikelse i helårsprognosen för år 2019 och inte ämnar eller
kan ianspråkta positivt eget kapital, ska fatta beslut om åtgärder för
att vid årsskiftet uppnå en budget i balans.
3. Kommunfullmäktige beslutar att uppföljningen av omsorgsnämndens
utfall och åtgärder månadsvis rapporteras till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Per den 30 april sammanställs en fördjupad prognos för helåret 2019 med
ekonomiskt utfall till och med april för hela kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 212/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner Fördjupad prognos 2019 med ekonomiskt
utfall till och med april.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förtydliga nämndernas ansvar att hålla
gällande budgetram. De nämnder som redovisar en negativ budgetavvikelse i
helårsprognosen för år 2019 och inte ämnar eller kan ianspråkta positivt eget
kapital, ska fatta beslut om åtgärder för att vid årsskiftet uppnå en budget i
balans.
3. Kommunfullmäktige beslutar att uppföljningen av omsorgsnämndens
utfall och åtgärder månadsvis rapporteras till kommunstyrelsen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att efter
fyra månader redovisar kommunen ett resultat om minus 11 miljoner kronor,
vilket är 12 miljoner kronor sämre än budget som för perioden uppgår till 0,6
miljoner kronor.
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Prognosen för år 2019 indikerar på ett helårsresultat på minus 107 miljoner
kronor, vilket är 109 miljoner kronor sämre än det budgeterade årsresultat på
2 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen hänför sig till nämndernas
underskott om 96 miljoner kronor och underskott för gemensam finansiering
med 13 miljoner kronor.
De största negativa avvikelserna prognostiserar omsorgsnämnden (-52
miljoner kronor), nämnden för arbete och välfärd (-15 miljoner kronor) samt
utbildningsnämnden (-29 miljoner kronor, varav 17 miljoner kronor avser
merkostnader för nyanlända). Övriga nämnder har ingen eller mindre
avvikelser.
Från och med år 2019 är överförmyndarnämnden en gemensam nämnd
tillsammans med Tingsryd. Lessebo och Alvesta kommuner.
Helårsprognosen visar på ett underskott med 0,2 miljoner kronor, vilket bör
uppmärksammas särskilt till berörda kommuner.
Av nämndernas totala prognostiserade underskott, har nämnderna beslutat
om att disponera totalt 24 miljoner kronor av eget kapital, där omsorgsnämnden står för den största delen. Omsorgsnämndens prognos inklusive
disposition av eget kapital för särskilda satsningar, är totalt större än
nämndens egna ingående kapital. Detta är i strid mot gällande ekonomiska
regler.
Enligt gällande riktlinjer för nämndernas uppföljning ska de nämnder som
redovisar en negativ budgetavvikelse i helårsprognosen för år 2019 och inte
ämnar eller kan ianspråkta positivt eget kapital, ska fatta beslut om åtgärder
för att vid årsskiftet uppnå en budget i balans. Nämnden skall fatta beslut om
åtgärder, senast på det andra ordinarie nämndsammanträdet efter det att
månadsrapporten/ delårsrapporten framlades för nämnden. Beslutet ska, om
möjligt, vara så utformat att nämnden senast till utgången av innevarande
budgetår åter når en överensstämmelse med budget, alternativt ianspråktar
positivt eget kapital för engångsinsatser.
Om åtgärderna är av större vikt och berör fler nämnder, skall samråd ske
med berörda nämnder före genomförandet. Om obalansen vid årets slut
fortfarande kvarstår, skall nämnden göra en granskning av verksamheten och
organisationen, inklusive förvaltningsledningen. Nämndens ansvar prövas i
samband med bokslutsbehandlingen i kommunfullmäktige.
Budgetbalans är viktigt för att kunna hantera åtagande inför nästkommande
år. Om underskott kvarstår i verksamheten så kommer kostnadsökningarna
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finnas kvar även i budget 2020. En särskild månatlig rapportering bör ske av
omsorgsnämndens utfall och åtgärder till kommunstyrelsen. Med anledning
av kommunens ansträngda ekonomiska läge, uppmanas övriga nämnder att
ha ett ökat fokus på sin ekonomiska uppföljning.
Slutligen framgår att helårsprognosen för Växjö kommunkoncern uppgår till
137 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. VKAB-koncernen
står för större delen av överskottet, 246 miljoner.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Samtliga nämnder och styrelser
För kännedom
Ekonomi- och finanschef
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§ 187

Dnr 2017-00454

Tillbyggnad av Helenetorps förskola i Ingelstad
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner:
• utbildningsnämndens beslut i § 82/2019 att ge förvaltningschefen i
uppdrag att tillsammans med Vidingehem AB och
lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation avseende
tillbyggnad av Helenetorps förskola i Ingelstad för en
investeringsutgift av 35,7 miljoner kronor och en tillkommande hyra
på 2,4 miljoner kronor per år, baserad på anbud.
• kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vidingehem att genomföra
byggnation av kök på Helenetorps förskola för en investeringsutgift
på 5,8 miljoner kronor och en hyra på 0,47 miljoner kronor per år,
baserad på anbud.
Total investeringsutgift för projektet är 41,5 miljoner kronor med en
tillkommande hyra på 2,9 miljoner kronor/år (uppdaterad hyresuppgift efter
utbildningsnämndens beslut).
Bakgrund
För att tillgodose det ökade behovet av förskoleplatser i området föreslås en
tillbyggnad av Helenetorps förskola så att kapaciteten där ökar från cirka 80
barn till cirka 130 barn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 213 föreslagit att kommunfullmäktige godkänner:
• utbildningsnämndens beslut i § 82/2019 att ge förvaltningschefen i
uppdrag att tillsammans med Vidingehem AB och
lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation avseende
tillbyggnad av Helenetorps förskola i Ingelstad för en
investeringsutgift av 35,7 miljoner kronor och en tillkommande hyra
på 2,4 miljoner kronor per år, baserad på anbud.
• kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vidingehem att genomföra
byggnation av kök på Helenetorps förskola för en investeringsutgift
på 5,8 miljoner kronor och en hyra på 0,47 miljoner kronor per år,
baserad på anbud.
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Total investeringsutgift för projektet är 41,5 miljoner kronor med en
tillkommande hyra på 2,9 miljoner kronor/år (uppdaterad hyresuppgift efter
utbildningsnämndens beslut).
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att uppdra åt Vidingehem AB att
genomföra byggnation av kök på Helenetorps förskola för en
investeringsutgift på 5,8 miljoner kronor och en hyra på 0,47 miljoner kronor
per år.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 30 april 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att de
planerade åtgärderna vid Helenetorps förskola innebär att den äldre delen
av förskolan på 494 kvadratmeter rivs samt att den nyare delen på 298
kvadratmeter bevaras. På ytan där byggnaden rivs byggs en ny byggnad i två
plan på cirka 1 200 kvadratmeter innehållande 6 avdelningar, matsal, kök
samt personalutrymmen.
Lokalarean på Helenetorps förskola innan ombyggnad är 693 kvadratmeter
och hyran är 789 000 kronor per år. Efter ombyggnad blir lokalarean 1 495
kvadratmeter vilket innebär 11,5 kvadratmeter per barn. Förskolans utemiljö
ses över och anpassas till det ökade antalet barn. Under ombyggnaden
kommer barnen att flyttas dels till Parkvägens förskola och dels till
paviljonger på skolgården.
Investeringsutgift och hyra stämmer väl överens med framtagen kalkyl.
Restvärdet på den del som rivs är cirka 600 000 kronor.
Vidingehem AB kommer efter i beslut i kommunfullmäktige att genomföra
byggnationen där delprojektledare från verksamheterna och
lokalförsörjningsgruppen kommer att medverka. Efter gängse besiktningar
överlämnas de nya lokalerna till verksamheten våren 2021.
Utbildningsnämnden har i § 82/2019 beslutat enligt nedan:
Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med
Vidingehem AB och lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation
avseende tillbyggnad av Helenetorps förskola i Ingelstad för en
investeringsutgift av 41,5 miljoner kronor och en tillkommande hyra på 3,5
miljoner kronor/år, baserad på anbud.
Måltidsorganisationen bygger i samma projekt kök på Helenetorps förskola.
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Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande.
Växjö Kommunföretag AB har i § 68/2019 beslutat att godkänna
Vidingehem AB:s beslut i § 62/2019 att genomföra byggnation för
tillbyggnad av Helenetorps förskola i Ingelstad och nytt tillagningskök, till
en total investeringsutgift på 41,5 miljoner kronor med en tillkommande
hyra på 2,9 miljoner kronor per år.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsnämnden
Vidingehem AB
Måltidsorganisationen
Lokalförsörjningsgruppen
För kännedom
Växjö Kommunföretag AB
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§ 188

Dnr 2017-00361

Nybyggnad av förskola vid Äventyret förskola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner:
• utbildningsnämndens beslut i § 81/2019 att ge förvaltningschefen i
uppdrag att i samarbete med Vöfab, lokalförsörjningsgruppen och
måltidsorganisationen genomföra byggnation av ny förskola för cirka
80 barn vid uteförskolan Äventyret för en investeringsutgift på 32
miljoner kronor och med en tillkommande hyra på 2,5 miljoner
kronor per år, baserad på anbud. I projektet ingår även byggnation av
kök som måltidsorganisationen ansvarar för.
• kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vöfab att genomföra
byggnation av kök på Äventyrets förskola för en investeringsutgift på
5,2 miljoner kronor och en hyra på 0,5 miljoner kronor per år,
baserad på anbud.
Total investeringsutgift för projektet är 37,2 miljoner kronor med en hyra på
3 miljoner kronor per år.
Bakgrund
Enligt demografin kommer det fram till 2024 att behövas cirka 1 300 nya
förskoleplatser i Växjö tätort. Stadsdelar som ökar sin befolkning mycket
från dagens nivå är Öster, Kronoberg/Evedal, Teleborg och Västramark. I
vissa av dessa stadsdelar är det svårt att tillskapa nya förskoleplatser då
tillgång på lämplig mark är begränsad.
Förskolan Äventyret är unik på så sätt att det idag är den enda uteförskolan i
Växjö. Upptagningsområdet för förskolan är hela Växjö tätort. Intresset från
föräldrar att placera sina barn i förskola med uteprofil ökar och med
nybyggnaden ökar antal platser från 40 barn till 80 barn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 214/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner:
• utbildningsnämndens beslut i § 81/2019 att ge förvaltningschefen i
uppdrag att i samarbete med Vöfab, lokalförsörjningsgruppen och
måltidsorganisationen genomföra byggnation av ny förskola för cirka
80 barn vid uteförskolan Äventyret för en investeringsutgift på 32
miljoner kronor och med en tillkommande hyra på 2,5 miljoner
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kronor per år, baserad på anbud. I projektet ingår även byggnation av
kök som måltidsorganisationen ansvarar för.
kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vöfab att genomföra
byggnation av kök på Äventyrets förskola för en investeringsutgift på
5,2 miljoner kronor och en hyra på 0,5 miljoner kronor per år,
baserad på anbud.

Total investeringsutgift för projektet är 37,2 miljoner kronor med en hyra på
3 miljoner kronor per år.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att uppdra åt Vöfab att genomföra
byggnation av kök på Äventyrets förskola för en investeringsutgift på 5,2
miljoner kronor och en hyra på 0,5 miljoner kronor per år, baserad på anbud.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 30 april 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att Vöfab i
april 2017 köpte Äventyrets förskola. Befintliga lokaler har rivits och
verksamheten för 40 barn bedrivs idag i paviljonger i väntan på
nybyggnaden som ska rymma 80 barn. Arean per barn för en uteförskola är
något högre än för en förskola utan uteprofil eftersom det krävs extra
groventré för att ta hand om barnens och personalens kläder/utrustning för
utelek. Arean för invändiga ytor liknar varandra i båda fallen.
Ny detaljplan är klar där ny förskola ryms. Beträffande utemiljö för barnen
kommer Vöfab att köpa till cirka 5 500 kvadratmeter tomtmark av Växjö
kommun för 2,75 miljoner kronor där hyra för denna mark ingår i förskolans
nya hyra.
Nybyggnationen innebär att gamla uttjänta lokaler ersätts och att antal barn i
Äventyrets uteförskola ökas från 40 till 80 barn.
Vöfab kommer efter beslut i kommunfullmäktige genomföra
byggnationen där delprojektledare från verksamheterna och
lokalförsörjningsgruppen kommer att medverka. Efter gängse besiktningar
överlämnas de nya lokalerna till verksamheten inför våren 2021.
Utbildningsnämnden har i § 81/2019 beslutat att ge förvaltningschefen i
uppdrag att i samarbete med Vöfab, lokal-försörjningsgruppen och
måltidsorganisationen genomföra byggnation av ny förskola för cirka 80
barn vid uteförskolan Äventyret för en investeringsutgift på 32 miljoner
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kronor och med en tillkommande hyra på 2,5 miljoner kronor per år, baserad
på anbud.
I projektet ingår även byggnation av kök som måltidsorganisationen ansvarar
för. Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande.
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) har i § 70/2019 beslutat följande:
Styrelsen för VKAB godkänner Växjö Fastighetsförvaltning AB:s (Vöfabs)
beslut i § 75/2019 att i enlighet med beslut i utbildningsnämnden:
• genomföra byggnation av ny förskola för cirka 80 barn vid
uteförskolan Äventyret för en investeringsutgift på 32 miljoner
kronor och med en tillkommande hyra på 2,5 miljoner kronor per
år, baserad på anbud. I projektet ingår även byggnation av kök
som måltidsorganisationen ansvarar för.
• genomföra byggnation av kök på Äventyrets förskola för en
investerings-utgift på 5,2 miljoner kronor och en hyra på 0,5
miljoner kronor per år, baserad på anbud.
Total investeringsutgift för projektet är 37,2 miljoner kronor med en hyra på
3 miljoner kronor per år.

Beslutet skickas till
För åtgärd
VöFAB
Utbildningsnämnden
Måltidsorganisationen
Lokalförsörjningsgruppen
För kännedom
Växjö Kommunföretag AB
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§ 189

Dnr 2016-01002

Om- och tillbyggnad av ny matsal och nytt kök på
Kungsmadskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner:
• utbildningsnämndens beslut § 80/2019 att uppdra åt förvaltningschef
att i samarbete med Vöfab, lokalförsörjningsgruppen och
måltidsorganisationen genomföra byggnation avseende om- och
tillbyggnad av Kungsmadskolan för ny matsal för en
investeringsutgift på 19 miljoner kronor och en tillkommande hyra på
1,1 miljoner kronor per år baserad på anbud, att kunna tas i bruk
hösten 2021.
• kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vöfab att genomföra
byggnation av nytt kök på Kungsmadskolan för en investeringsutgift
på 61 miljoner kronor och en tillkommande hyra på 4,2 miljoner
kronor per år baserad på anbud, att kunna tas i bruk hösten 2021.
Köket kommer att hyras av måltidsorganisationen.
Total investeringsutgift för projektet är 80 miljoner kronor och total
tillkommande hyra på 5,3 miljoner kronor per år.
Bakgrund
Nuvarande kök och matsal på Kungsmadskolan finns i byggnad 04 utmed
Sandsbrovägen och ligger delvis framför det nybyggda hus 10. I hus 04
fanns historiskt ett elevboende. Takhöjden här är 2,4 meter vilket innebär att
lokalerna inte kan användas för verksamhet där takhöjden 2,7 meter är ett
krav. Även installationsmässigt och byggnadstekniskt är byggnaden i stort
behov av renovering. Köket är beläget dels i källarplan och dels i bottenplan
vilket innebär tidskrävande transporter och dålig arbetsmiljö.
Hus 04 är inte ändamålsenligt och behöver rivas. Kök och matsal kan med
fördel integreras i Kungsmadskolan, inte minst med tanke på att Restaurangskolan flyttar dit inför höstterminen 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 215/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner:
• utbildningsnämndens beslut § 80/2019 att uppdra åt förvaltningschef
att i samarbete med Vöfab, lokalförsörjningsgruppen och
måltidsorganisationen genomföra byggnation avseende om- och
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tillbyggnad av Kungsmadskolan för ny matsal för en
investeringsutgift på 19 miljoner kronor och en tillkommande hyra på
1,1 miljoner kronor per år baserad på anbud, att kunna tas i bruk
hösten 2021.
kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vöfab att genomföra
byggnation av nytt kök på Kungsmadskolan för en investeringsutgift
på 61 miljoner kronor och en tillkommande hyra på 4,2 miljoner
kronor per år baserad på anbud, att kunna tas i bruk hösten 2021.
Köket kommer att hyras av måltidsorganisationen.

Total investeringsutgift för projektet är 80 miljoner kronor och total
tillkommande hyra på 5,3 miljoner kronor per år.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att uppdra åt Vöfab att genomföra
byggnation av nytt kök på Kungsmadskolan för en investeringsutgift på 61
miljoner kronor och en tillkommande hyra på 4,2 miljoner kronor per år
baserad på anbud, att kunna tas i bruk hösten 2021. Köket kommer att hyras
av måltidsorganisationen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 29 april 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
nuvarande kök på Kungsmadskolan har dålig arbetsmiljö och ligger i källaroch bottenplan i hus 04, där huset för övrigt står tomt idag och inte kan
användas för verksamhet på grund av för låg takhöjd. Antal sittplatser i
matsalen är för litet. En om- och tillbyggnad av ny matsal och nytt kök
innebär att matsalen får 500 sittplatser och att 3 matlag då kan erbjuda 1 500
elever skollunch. Köket kan totalt producera 3 000 portioner vilket innebär
distribution till andra enheter bland annat Teknikum. Köket har
reservelsaggregat så att mat kan produceras även vid strömbortfall. Om- och
tillbyggnaden omfattar även en ny yta för deliförsäljning för skolans
verksamheter.
Antalet elever kommer fram till 2026 att öka med cirka 900 elever inom
gymnasieskolan vilket kommer att ställa stora krav på gymnasieskolans
lokaler i framtiden.
Vöfab kommer efter beslut i kommunfullmäktige att genomföra
byggnationen där delprojektledare från verksamheterna och
lokalförsörjningsgruppen kommer att medverka. Efter gängse besiktningar
överlämnas de nya lokalerna till verksamheten hösten 2021.
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Utbildningsnämnden har i § 80/2019 beslutat att uppdra åt förvaltningschef
att i samarbete med Lokalförsörjnings-gruppen, Vöfab och
måltidsorganisationen genomföra byggnation avseende om- och tillbyggnad
av Kungsmadskolan för ny matsal för en investeringsutgift på 19 miljoner
kronor och en tillkommande hyra på 1,1 miljoner kronor per år baserad på
anbud, att kunna tas i bruk hösten 2020. Måltidsorganisationen bygger nytt
kök på Kungsmadskolan i samma projekt. Hela projektet översändes till
kommunfullmäktige för godkännande.
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) har i § 71/2019 beslutat följande:
Styrelsen för VKAB godkänner Växjö Fastighetsförvaltning AB:s (Vöfabs)
beslut i § 76/2019 att i enlighet med beslut i utbildningsnämnden:
• genomföra om- och tillbyggnad av Kungsmadskolan för ny matsal för en
investeringsutgift på 19 miljoner kronor och en tillkommande hyra på 1,1
miljoner kronor per år baserad på anbud. De nya lokalerna ska kunna tas i
bruk hösten 2021.
• genomföra byggnation av nytt kök på Kungsmadskolan för en
investeringsutgift på 61 miljoner kronor och en tillkommande hyra på 4,2
miljoner kronor per år baserad på anbud, att kunna tas i bruk hösten 2021.
Köket kommer att hyras av måltidsorganisationen.
Total investeringsutgift för projektet är 80 miljoner kronor och total
tillkommande hyra 5,3 miljoner kronor per år.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Växjö Fastighetsförvaltning AB
Utbildningsnämnden
Måltidsorganisationen
Lokalförsörjningsgruppen
För kännedom
Växjö Kommunföretag AB
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§ 190

Dnr 2019-00256

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning
och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ lagen
om tobak och liknande produkter (2018:2088), att anta det i bilagan
redovisade förslaget om taxa för kommunens prövning och tillsyn
enligt lag om tobak och liknande produkter med följande ändring
under § 10:
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och anmälan tas ut
som timavgift för faktiskt nedlagd tid.
Taxan träder i kraft 1 juli 2019.
2. Kommunfullmäktige upphäver taxan för tillsyn enligt tobakslagen
(1993:958) beslutad av kommunfullmäktige § 220/2002, den 1 juli
2019.
Bakgrund
Riksdagen beslutade i december 2018 om lagen om tobak och liknande
produkter (hädanefter kallad ”LTLP” i skrivelsen) som ersätter tobakslagen
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. För att kunna
finansiera miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt LTLP behövs en
ny taxa då den befintliga taxan för tillsyn enligt tobakslagen inte kommer att
gälla.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 216/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ lagen om
tobak och liknande produkter (2018:2088), att anta det i bilagan redovisade
förslaget om taxa för kommunens prövning och tillsyn enligt lag om tobak
och liknande produkter med följande ändring under § 10:
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och anmälan tas ut som
timavgift för faktiskt nedlagd tid.
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Taxan träder i kraft 1 juli 2019.
2. Kommunfullmäktige upphäver taxan för tillsyn enligt tobakslagen
(1993:958) beslutad av kommunfullmäktige § 220/2002, den 1 juli 2019.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 47/2019 föreslagit att
kommunfullmäktige:
• med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088) beslutar att anta det i bilagan redovisade förslaget om taxa för
kommunens prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter.
• beslutar att taxan träder i kraft 1 juli 2019.
• upphäver taxan för tillsyn enligt tobakslagen (1993:958) beslutad av
kommunfullmäktige 2002-11-28 §220, den 1 juli 2019.
En bilaga har lagts till ärendet. Av bilaga framgår bland annat att vid
tillämpning av taxa är timtaxan 959 kronor per hel timme nerlagd
handläggningstid.
Yrkanden
Christoffer Nordmark (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
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Författningssamlingen
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§ 191

Dnr 2019-00259

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens
reglemente med anledning av ny lagstiftning om tobak
och liknande produkter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och hälsoskyddsnämndens
reglemente, avsnitt 5, första och andra stycket, ska få följande ändrade
lydelser:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt
lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.
Bakgrund
Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den
tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425) för vilka miljö- och hälsoskyddsnämnden
idag har tillsynsansvar för.
Den nya lagstiftningen innebär bland annat att tillståndsplikt för försäljning
av tobak införs. Det innebär att den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd.
Tillstånd för försäljning ansöks om hos kommunen som bland annat ska göra
en prövning av sökandens lämplighet. Vid tillståndsprövningen granskas
bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare
brottslig belastning (vandel).
Med lagen utvidgas dagens rökförbud till att även gälla till exempel vissa
allmänna platser utomhus som uteserveringar och lekplatser som
allmänheten har tillträde till.
Med anledning av ovan nämnda förändringar i lagstiftningen föreslås att
miljö- och hälsoskyddsnämnden, från och med den 1 juli 2019, ska ansvara
för kommunens uppgifter enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter. För att åstadkomma en sådan delegation till miljö- och
hälsoskyddsnämnden måste kommunfullmäktige besluta härom.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 217/2019 föreslagit kommunfullmäktige besluta att
miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente, avsnitt 5, första och andra
stycket, ska få följande ändrade lydelser:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt
lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 46/2019 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och hälsoskyddsnämndens
reglemente, avsnitt 5, första och andra stycket, ska få följande ändrade
lydelser:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt
lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Författningssamlingen
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§ 192

Dnr 2019-00281

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa av tekniska nämnden upprättat
förslag till ny taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning för år 2020. Den nya taxan ska gälla från och med i
januari 2020.
Bakgrund
VA-taxan är uppdelad i två delar som rör brukningsavgifter respektive
anläggningsavgifter. Dessa delar ses över årligen.
Brukningsavgifter
Brukningstaxans fasta och rörliga avgift föreslås vara oförändrad.
Anläggningsavgifter
Anläggningstaxan föreslås justeras med 2,84 procent i enlighet med gällande
VA-taxa § 10. Föreslagen justering baseras på ändring av entreprenadindex
jan 2018 till jan 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 218/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar fastställa av tekniska nämnden upprättat förslag till ny taxa för
Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för år 2020. Den
nya taxan ska gälla från och med i januari 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 maj 2019 redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår att tekniska förvaltningen bedömer att full
kostnadstäckning nås 2020 med nuvarande brukningstaxa. De
kostnadsökningar som uppstår genom allmänna prisökningar kan
kompenseras med lägre kapitalkostnader vid omsättning av lån.
Anläggningsavgifterna har successivt höjts och fullgod kostnadstäckning
bedöms för 2019. För att bibehålla full kostnadstäckning och matcha
utbyggnadskostnaderna för nya fastigheter föreslås en justering av
anläggningsavgifterna baserade på ändring av entreprenadindex.
Tekniska nämnden har i § 95/2019 föreslagit nedanstående beslut:
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Tekniska nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära fastställelse
av VA-taxan för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
för år 2020 enligt bilaga 1.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
Ekonomichefen
Författningssamlingen
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§ 193

Dnr 2019-00280

Renhållningstaxa för 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar, av tekniska nämnden upprättat, förslag till ny
renhållningstaxa för Växjö kommun år 2020. Taxan ska gälla från och med 1
januari 2020.
Bakgrund
Renhållningstaxan består av två separata delar som finansierar olika
kostnader för hanteringen av hushållsavfall i Växjö kommun:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster,
exempelvis drift av återvinningscentraler.
Hämtningsavgifter – finansierar verksamhetens olika hämtningstjänster.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 219/2019 föreslagit att kommunfullmäktige antar,
av tekniska nämnden upprättat, förslag till ny renhållningstaxa för Växjö
kommun år 2020. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 maj 2019 redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår att FNI-taxa föreslås för införande av fastighetsnära
insamling av förpackningar, tidningar, mat och restavfall genom så kallade
fyrfackssystem. Taxan är miljöstyrande och baserad på frivilligt deltagande.
Det är samma upplägg som redan beslutade FNI-taxor för Lessebo och
Tingsryds kommuner. Den nya taxan gäller från att kund gjort sitt val av
FNI-abonnemang.
Normalavgiften för en villa idag är 2 105 kr/år. Med den föreslagna FNItaxan skulle avgiften uppgå till 2 500 kr/år.
I områden där kunderna ej erbjudits fastighetsnära insamling (FNI) gäller
övergångstaxa som är oförändrad mot 2019.
Härutöver föreslås några förändringar som är markerade i taxeförslagen.
Tekniska nämnden har i § 93/2019 föreslagit att kommunfullmäktige antar
renhållningstaxa för år 2020 enligt bilagt förslag.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
För kännedom
Kommunchef (ekonomichef)
Författningssamlingen
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§ 194

Dnr 2019-00275

VoB Kronobergs årsredovisning och
revisionsberättelse för 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning för VoB Kronoberg för
2018.
2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Jäv
Oliver Rosengren (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Bakgrund
VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller tjänster inom
socialtjänstens område. Bolaget drivs på samhällsnyttig grund utan
vinstsyfte. Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och
Kommunförbundet Skåne och därigenom indirekt samtliga kommuner i
Kronoberg och Skåne.
VoB Kronoberg har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för 2018
till Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 220/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning för VoB Kronoberg för 2018.
2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutet skickas till
VoB Kronoberg
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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§ 195

Dnr 2019-00255

Årsredovisning för Sydarkivera år 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning för 2018 för
kommunalförbundet Sydarkivera.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i
kommunalförbundet Sydarkivera för verksamhetsåret 2018.
Bakgrund
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 10
medlemskommuner samt Region Blekinge. Under hösten 2016 begärde
Växjö kommun utträde ur förbundet och från och med hösten 2019 kommer
Växjö kommun inte längre vara med i förbundet.
Sydarkiveras uppdrag utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag. Framförallt
innebär det konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade
verksamhetssystem till en digital bevarandeplattform. Sydarkivera erbjuder
utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv.
Sydarkivera har översänt årsredovisning och revisionsberättelse till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 221/2019 föreslagit kommunfullmäktige att besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning för 2018 för
kommunalförbundet Sydarkivera.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i
kommunalförbundet Sydarkivera för verksamhetsåret 2018.

Beslutet skickas till
Sydarkivera
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
Kanslichefen
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§ 196

Dnr 2017-00465

Avtal med Trafikverket om samverkan och finansiering
avseende projektering av ny vägförbindelse och vägbro
över respektive under kust till kustbanan vid Bäckaslöv
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner det av Trafikverket antagna anbudet för
byggnation av del av Bäckaslövs esplanad inklusive ny järnvägsbro i
enlighet med beslutat genomförandeavtal.
Bakgrund
I september 2017 vann detaljplan för Växjö 10:56 (Bäckaslöv etapp 2)
Regementsstaden i Växjö stad laga kraft. Projektering av området har pågått
sedan december 2017. I november 2018 godkände kommunfullmäktige
beslut om stadsutvecklingsprojektets exploateringsbudget samt det
genomförandeavtal med Trafikverket som reglerar genomförandet och
kostnadsfördelningen av den första etappen (KF §290/2018). Den nya
stadsgatan Bäckaslövs esplanad inklusive ny järnvägsbro handlas upp i två
entreprenader, den ena med Trafikverket som beställare och den andra med
tekniska nämnden som beställare. Upphandlingsperioden för Trafikverkets
entreprenad avslutades 2015-05-15.
Totalt inkom två anbud. Skanska inkom med den lägsta anbudssumman på
44,5 miljoner kronor. Trafikverkets del av anbudsumman är enligt
genomförandeavtalet 14 %, det vill säga ca 6,2 miljoner kronor. Trafikverket
har 2019-05-16 tilldelat entreprenaden till Skanska. Ett genomförande är
dock villkorat med ett beslut i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 222/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner det av Trafikverket antagna anbudet för byggnation av del av
Bäckaslövs esplanad inklusive ny järnvägsbro i enlighet med beslutat
genomförandeavtal.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att anbudssumman är
inom ramen för den beräknade kostnaden enligt det av fullmäktige beslutade
genomförandeavtalet. Den är också inom ramen för den av fullmäktige
beslutade exploateringsbudgeten för stadsutvecklingsprojekt Bäckaslöv.
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Beslutet skickas till
Trafikverket
För kännedom
Tekniska nämnden
Planeringschefen
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§ 197

Dnr 305331

Valärenden
Valärenden utgår och behandlas vid budgetsammanträdet.
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§ 198

Dnr 2019-00120

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
Inga motioner har inkommit sedan senaste sammanträdet.
Medborgarförslag
2019-05-31 Medborgarförslag om vårdcentral i Sandsbro
2019-05-28 Medborgarförslag om att sätta upp kärl för cigarettfimpar vid
kommunens badplatser
2019-05-27 Medborgarförslag om biologisk mångfald och
livsmedelsförsörjning
2019-05-27 Medborgarförslag om ett klimatsmart Växjö 2030
2019-05-27 Medborgarförslag om att alla beslut alltid ska ta hänsyn till
klimat och miljö
2019-05-17 Medborgarförslag om skyltning vid byggarbetsplatser
2019-05-15 Medborgarförslag om målbonus till klasslärare i grundskolan
som följer sin klass till åk 3/6
2019-05-13 Medborgarförslag om förbättrad biologisk mångfald i
grönområden
2019-05-13 Medborgarförslag om minskad vattenförbrukning genom
volymberoende taxa
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§ 199

Dnr 2019-00029

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta
genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslag om vårdcentral i Sandsbro överlämnas till
kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om att sätta upp kärl för cigarettfimpar vid
kommunens badplatser överlämnas till kultur- och fritidsnämnden
• Medborgarförslag om att alla beslut alltid ska ta hänsyn till klimat
och miljö överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om skyltning vid byggarbetsplatser överlämnas till
kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om målbonus till klasslärare i grundskolan som
följer sin klass till åk 3/6 överlämnas till utbildningsnämnden
• Medborgarförslag om förbättrad biologisk mångfald i grönområden
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 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
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
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§ 200

Dnr 2019-00010

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Följande beslut och skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige efter
senaste sammanträdet:
2019-05-24 Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Lennart Adell Kind (L) och beslut om ny ersättare för
Liberalerna
2019-05-20 Tekniska nämndens beslut 2019-05-16 § 92 Medborgarförslag
om refug Kronobergsgatan/Nygatan
2019-05-20 Tekniska nämndens beslut 2019-05-16 § 91 Medborgarförslag
om att informera om trafikregler
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