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Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 – 20:35
Bo Frank (M), Ordförande
Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande
Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande §§ 187 - del
av § 192, 197-199
Cenneth Quick (M) §§ del av § 192-196, 200-228
Tobias Adersjö (MP)
Patricia Aguilera (S)
Iréne Bladh (M) §§ del av § 192-228
Hannington Lubwama (M) §§ 187 - del av § 192
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Martin Edberg (S)
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Håkan Engdahl (EJ)
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Anna Gustbée (M)
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Kjell Olsson (S)
Pia Philipsson (M)
Nils Posse (M)
Oliver Rosengren (M)
Per Schöldberg (C)
Alf Skogmalm (S)
Annika Stacke (L) §§ 187-192, 197-199
Lennart Adell Kind (L) §§ 193-196, 200-228
Gunnar Storbjörk (S)
Gullvi Strååt (S)
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Sofia Stynsberg (M)
Jon Malmqvist (KD)
Eva-Britt Svensson (V)
Anna Tenje (M)
Pernilla Tornéus (M)
Pierre Wiberg (M)
Catharina Winberg (M)
Emelie Öberg (S)
Örjan Mossberg (V)
Hugo Hermansson (S)
Björn Svensson (M)
Yusuf Isik (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Gunnel Jansson (MP)
Margareta Jonsson (C)
Gudrun Holmberg (C)
Andreas Lindström (M)
Erik Jansson (MP)
Sven Johansson (C)
Benny Johansson (M)
Olle Sandahl (KD)
Jonas Ek (S)
Håkan Frizén (V)
Ylva Jönsson (V)
Ellen Franzén (SD)
Fredrik Svensson (EJ) §§ 187- del av § 194, 197199
Övriga närvarande
Ersättare

Magnus P Wåhlin (MP)
Anna Zelvin (KD)
Lovisa Alm (S)
Lisa Larsson (S)
Henrik Vahldiek (S)
Torgny Klasson (L)
Eva Christensen (M)
Agneta Nordlund G-son (M)
Agneta Skoglund (M)
Thomas Nordahl (M)
Birgitta Nilsson (C)
Kerstin Kindstrand (MP)
Lars-Erik Larsson (C)
Ezzedine Ernez (C)
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Julia Berg (S)
Tjänstepersoner

Ove Dahl, projektledare § 194

Övriga

Carl-Olof Bengtsson (S), ordförande kommunens
revisorer § 190

Justering
Justerare

Marie-Louise Gustavsson (S)
Erik Jansson (MP)

Plats och tid

Kommunkansliet den 23 oktober 2017, kl. 09.00

Justerade paragrafer

§§ 187-228

Ajournering

15.25 – 15.50
17.00 – 17.25 Allmänhetens frågestund
18.00 – 18.20

Allmänhetens
frågestund

Jan-Erik Davidsson frågar kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande Per Schöldberg (C) om ArabyDalbo som en möjlig lokalisering av ett nytt
kommunhus och om kommunen har kontakt med
andra bereröda myndigheter för att stärka
integrationen.
Per Schöldberg svarar.
Pierre Carlsson frågar kommunfullmäktiges
ordförande Bo Frank (M) om hur kommunen ska
möta det ökade behovet av undersköterskor och
hur många som behöver utbildas.
Frågan besvaras av Bo Frank och
omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M)
Doris Wall frågar Per Schöldberg om hur
kommunen har tagit hänsyn till andras åsikter i
arbetet med ett nytt stadshus och hur frågor kring
säkerhet och energi har beaktats.
Per Schöldberg svarar.
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Peter Svensson frågar Per Schöldberg om
kommunen har tagit fram en
miljökonsekvensbeskrivning som hanterar
transporter till och från det nya stadshuset.
Per Schöldberg svarar.
Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§§ 187 - Del av § 192, 197-199, del av § 192 –
196, 200-224, 226-228, 225

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

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

Justerare

……………………………………
Erik Jansson
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2017-10-17 är justerat.
Anslagsdag

2017-10-23

Anslaget tas ner

2017-11-14

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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§ 187

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Marie-Louise Gustafsson (S) och Erik
Jansson (MP) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera dagens
protokoll.
Justering äger rum måndagen 23 oktober kl. 09.00 i kommunhuset.
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§ 188

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande tillägg:
 Anmälan till Länsstyrelsen i Kronobergs län om ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Hugo Karlsson (M)
 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning- Pontus Nordfjell (SD)
 Anmälan av gruppledare för Kristdemokraterna

Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
dagordningen med följande tillägg:
1. Anmälan till Länsstyrelsen i Kronobergs län om ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Hugo Karlsson (M)
2. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning- Pontus Nordfjell (SD)
3. Anmälan av gruppledare för Kristdemokraterna
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§ 189

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Håkan Frizén (V) frågar Pernilla Tornéus (M), ordförande i
utbildningsnämnden, om hur det ser ut med simkunnigheten bland elever i
Växjö kommun.
Pernilla Tornéus svarar.
Örjan Mossberg (V) frågar Anna Tenje (M) vice ordförande i Smaland
Airport AB, om det finns planer på solceller på marken runt flygplatsen.
Anna Tenje (M) svarar
Jon Malmqvist (KD) frågar Åsa Karlsson Björkmarker (S), 1:e vice
ordförande i kommunstyrelsen, om försäljning av lotter inom Kombilotteriet
och hennes syn på de uttalanden som socialdemokrater i länet lämnat.
Åsa Karlsson Björkmarker svarar.
Cecilia Lundin Danielsson (S) frågar Sofia Stynsberg (M), ordförande i
tekniska nämnden, om säkerheten vid promenadstråket runt Växjösjön när
det gäller till exempel räddningsbojar och stegar.
Sofia Stynsberg (M) svarar.
Lisa Larsson (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om hur
många som har nekats utbildning till undersköterska för att de redan
genomgått gymnasieutbildning.
Ulf Hedin svarar.
Oliver Rosengren (M) frågar 1:e vice ordförande i nämnden för arbete och
välfärd, Martin Edberg (S), om de socialdemokratiska besluten i Malmö och
Stockholm att öppna upp ekonomiskt bistånd till de som inte har rätt att
vistas i landet samt om denna fråga även kommer drivas av
socialdemokraterna i Växjö kommun.
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Martin Edberg svarar.
Ola Löfqvist (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus
(M) om hur hon ser på ett lärarinitiativ om insamling av skor till lektioner i
idrott i skolan och om detta kan ske i kommunal regi.
Pernilla Tornéus svarar.
Malin Lauber (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) om
plan för suicidprevention och hur kommunens arbete fortgår.
Anna Tenje svarar.
Gullvi Strååt (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om hur
många det är som arbetar som undersköterskor men som saknar
undersköterskeutbildning och om det finns planer på att utbilda dem.
Ulf Hedin svarar.
Maria Carlsson (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd,
Oliver Rosengren (M), om hur många ungdomar som fick sommarjobb i
somras genom kommunen.
Oliver Rosengren svarar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 190

Dnr 2017-00556

Revisorernas granskning av delårsrapport till och med
augusti 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Carl-Olof Bengtsson (S) ordförande i kommunens revisorer presenterar
revisionens granskning av delårsrapport till och med augusti.
Bengtsson redogör samtidigt för det aktuella läget i kommunrevisionen, hur
arbetet bedrivs och vilka granskningar som revisonen planerar att
genomföra.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
13 (72)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-10-17

§ 191

Dnr 2017-00539

Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti
2017 med helårsprognos
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Växjö kommun
januari – augusti 2017.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bidrag i form av medfinansiering av
byggande av Rv 25 Österleden i Växjö i sin helhet ska redovisas som
en driftkostnad under 2017.
Bakgrund
Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under
räkenskapsåret upprätta en delårsrapport för verksamheten från
räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig
redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan
föregående räkenskapsårs utgång.
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomisk uppföljning ska nämnder som
prognosticerar ett underskott i förhållande till budget presentera förslag till
åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast till
utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budget,
alternativt ianspråktar positivt eget kapital. Utöver tilldelad budgetram får
nämnder och styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i
respektive nämnd eller styrelse.
I april 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om att underteckna ett
medfinansieringsförslag med Trafikverket avseende byggande av riksväg 25
Österleden i Växjö, Fagrabäck. Enligt kommunal redovisningslag ska beslut
fattas om bidrag i form av medfinansiering ska redovisas som en kostnad i
resultaträkningen direkt eller om utgiften ska kostnadsföras under en längre
period (maximalt 25 år).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 316/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Växjö kommun
januari – augusti 2017.

Justerandes sign
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2. Kommunfullmäktige beslutar att bidrag i form av medfinansiering av
byggande av Riksväg 25 Österleden i Växjö i sin helhet ska redovisas som
en driftkostnad under 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 september 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
prognosen för helåret 2017 visar att det finansiella målet för god ekonomisk
hushållning kommer att uppnås.
Efter åtta månader redovisar kommunen ett resultat om 179 mkr. Det
prognosticerade resultatet för helåret uppgår till 105 mkr vilket är 55 mkr
högre än budgeterat resultat. Jämfört med prognosen i april är det en
förbättring med 59 mkr.
Den sammanlagda helårsprognosen för nämnderna visar ett överskott om 29
mkr jämfört med budget. Nämnderna har beslutat att disponera 48 mkr av
eget kapital. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, omsorgsnämnden, tekniska
nämnden och valnämnden prognosticerar negativa budgetavvikelser. Med
undantag för omsorgsnämnden är budgetavvikelser planerade då nämnderna
har beslutat att disponera eget kapital. Av beslut att använda 48 mkr av det
egna kapitalet prognosticeras 15 mkr att användas under 2017.
Resultatet i kommunkoncernen uppgår efter åtta månader till 241 mkr.
Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till 197 mkr före
bokslutsdispositioner och skatt. VKAB-koncernen står för större delen av
överskottet.
Yrkanden
Anna Tenje (M) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktig beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Nämnder och kommunstyrelsen
Växjö Kommunföretag AB
Kommunchefen
Ekonomi- och finanschefen

Justerandes sign
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§ 192

Dnr 317704

Allmänpolitisk debatt
Den allmänpolitiska debatten inleds med inledningsanföranden från
företrädare för respektive parti.
Följande personer yttrar sig i tur och ordning under inledningsanförandena.
 Anna Tenje (M)
 Åsa Karlsson Björkmarker (S)
 Per Schöldberg (C)
 Ellen Franzén (SD)
 Eva-Britt Svensson (V)
 Cheryl Jones Fur (MP)
 Nils Fransson (L)
 Jon Malmqvist (KD)
Efter inledningsanförandena förklaras ordet fritt. Följande personer yttrar sig
under debatten:
Pernilla Tornéus (M), Oliver Rosengren (M), Malin Lauber (S), Ann-Kristin
Lindqvist (S), Gunnel Jansson (MP), Kjell Olsson (S), Eva Johansson (C),
Hugo Hermansson (S), Martin Edberg (S), Catharina Winberg (M), Håkan
Frizén (V), Sofia Stynsberg (M), Håkan Engdahl (-), Erik Jansson (MP),
Rose-Marie Holmqvist (S) och Tobias Adersjö (MP).

Justerandes sign
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§ 193

Dnr 2017-00010

Framställda interpellationer
Inga interpellationer har ställts sedan förra sammanträdet med
kommunfullmäktige.

Justerandes sign
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§ 194

Dnr 2015-00761

Byggnation av nytt stadshus samt försäljning av
befintligt kommunhus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att ta fram följande
underlag:
 En kalkyl samt en tidsplan på ett renoverat kvarter Ansgarius som
kontor. Detta då det är nödvändigt för att kunna ta ställning till om en
flytt till ett nytt stadshus minskar hyreskostnaderna med minst 10
procent såsom kommunstyrelsen villkorat.
 Handlingar och beräkningar på det vinnande tävlingsbidraget som av
VÖFAB beräknades till 425 miljoner kronor samt en analys på vad
som fördyrat projektet mellan december 2016 till och med september
2017.
 En analys på vad som har förändrats i förutsättningarna som
möjliggjort att det nya stadshuset som tidigare bedömdes klara 430
miljoner kronor nu bedöms klara en 50 procentig ökning av
investeringssumman
 Var ett kommunhus ska lokaliseras
 Hur ett funktionellt kommunhus kan realiseras till en försvarbar
kostnad
Bakgrund
I januari 2016 inkom Jernhusen AB med ett förslag till samordning av ny
station och nytt stadshus på norra sidan av stationsområdet på mark ägd dels
av Jernhusen AB (befintligt resecentrum) och dels av Växjö kommun. Den
politiska styrgruppen har efter redovisning av Jernhusens förslag beslutat att
pröva detta alternativ fullt ut. För att genomföra projektet i enlighet med
förslaget om samordning av ny station och nytt stadshus så krävdes en
avsiktsförklaring mellan parterna. Avsiktsförklaringarna har arbetats fram av
parterna gemensamt och har godkänts av kommunstyrelsen i Växjö kommun
och i Jernhusens styrelse. Avsiktsförklaring 2 som redovisas i bilaga avsåg
att klargöra de ekonomiska förutsättningarna för affären mellan Växjö
kommun och Jernhusen AB inför köpet av Jernhusens fastighet.
Växjö kommun är i stort behov av fler bostäder. I kvarteret Ansgarius, där
nuvarande kommunhus finns, kan det gå att skapa knappt 250 bostäder.
Detta innebär att ett nytt kommunhus behöver skapas på annan plats. Vid
Växjö stationsområde pågår just nu en stor omdaning och detaljplanearbetet
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för norra stationsområdet blev klart i början på 2017. Här kan ett nytt
stadshus uppföras som möter medborgarnas ökade krav på tillgänglighet,
alldeles intill Växjö stationsområde där både tåg- och bussangöring finns.
Beslutsunderlag
I anslutning till kommunfullmäktiges behandling av ärendet så informerar
projektledare Ove Dahl om ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 344/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Växjö Fastighetsförvaltning AB
(Vöfab) får utföra nybyggnad av stadshus till en investeringsutgift på
635 mkr, baserat på partneringavtal, bilaga 1, och med en preliminär
årshyra på 35.0 mkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner Projekt- och genomförandeavtalet
(PoG-avtalet), bilaga 2.
3. Kommunfullmäktige godkänner att Vöfab och/eller att dess helägda
dotterbolag Vöfab Fastigheter AB får förvärva samtliga aktier i
Jernhusen Stockholm 140 AB enlighet aktieöverlåtelseavtal 1, bilaga
3.
4. Kommunfullmäktige godkänner att Vöfab och/eller dess helägda
bolag får återförsälja aktierna i Jernhusen Stockholm 140 AB i
enlighet med bifogat aktieöverlåtelseavtal 2, bilaga 4.
5. Kommunfullmäktige godkänner nyttjanderättsavtal, bilaga 5 som
reglerar att kommunen ska upplåta mark till Jernhusen för tillfällig
stationslösning.
6. Kommunfullmäktige godkänner förvaltningsavtal, bilaga 6, som
reglerar att Jernhusen ska sköta driften och hantera kostnader och
intäkter för den befintliga stationen även då denna ligger i ett bolag
som ägs av Vöfab.
7. Kommunfullmäktige godkänner ansökan om fastighetsreglering,
bilaga 7, där allmän platsmark överförs utan vederlag från Jernhusen
till kommunen.
8. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att kommunen säljer mark
till Vöfab och att Vöfab förvärvar marken enligt köpekontrakt, bilaga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
19 (72)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-10-17

8, och att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
detsamma.
9. Kommunfullmäktige godkänner att Vöfab får uppföra ”Växjös nya
vardagsrum” som en del i stadshusprojektet till en investeringskostnad
av 33 mkr enligt partneringavtal och på sätt som framgår av PoGavtalet.
10. Kommunfullmäktige godkänner att Vöfab får uppföra ny station åt
Jernhusen som en del i stadshusprojektet på sätt som framgår av PoGavtalet
och aktieöverlåtelseavtal 1 och 2.
11. Kommunfullmäktige godkänner med hänvisning till ovanstående
investeringsbeslut att Vöfab får genomföra transportköp eller annat
köp av mark från Jernhusen Stockholm 140 AB, vidta de
fastighetsbildningar som krävs samt bilda den 3D-fastighet som ska
bli Jernhusens stationsfastighet samt att sälja sistnämnda fastighet till
Jernhusen Stockholm 140 AB.
12. Kommunfullmäktige godkänner att Vöfab, i enlighet med styrelsens
förslag i § 71/2017, får sälja. kv Ansgarius (nuvarande kommunhus),
antingen genom paketering enligt punkt 13 eller som en ren
fastighetsförsäljning.
13. Kommunfullmäktige godkänner att kv Ansgarius får säljas ner till
dotter-dotter-bolag som i sin tur ägs Vöfabs helägda dotterbolag
Vöfab Fastigheter AB och att dotterbolaget sedan får sälja aktierna i
dotter-dotter-bolaget till extern köpare.
14. Kommunfullmäktige godkänner att Vöfab fastigheter AB för
försäljning av kv Ansgarius får förvärva ett bolag.
15. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning dels för
Jernhusen 140 AB och dels i bolaget som ska användas för att försälja
kv Ansgarius (nedan kallat bolagen).
16. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse
styrelseledamöter och ersättare i bolagen för tiden intill slutet av
årsstämman 2019. Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska
styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den
nye ägaren tillträder aktierna.
17. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse
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lekmannarevisorer i bolagen för tiden intill slutet av årsstämman
2019. Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas
och suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder
aktierna.
18. Kommunfullmäktige medger att bolagen, sedan aktierna överlåtits, till
och med utgången av tredje året efter tillträdet av aktierna, får behålla
vården av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som
övergångsvis behövs i verksamheten.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 20 september 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) har i § 140/2017 och § 141/2017
tillstyrkt Vöfabs hemställan till kommunfullmäktige gällande byggnation av
nytt stadshus samt försäljning
av fastigheten Ansgarius.
Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) har hemställt om att
kommunfullmäktige godkänner att Vöfab får uppföra stads- och stationshus
på sätt som redogörs för i de olika avtalen och beslutspunkterna ovan.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Emelie Öberg (S) och Eva-Britt
Svensson (V): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att
ta fram följande underlag:
 En kalkyl samt en tidsplan på ett renoverat kvarter Ansgarius som
kontor. Detta då det är nödvändigt för att kunna ta ställning till om en
flytt till ett nytt stadshus minskar hyreskostnaderna med minst 10
procent såsom kommunstyrelsen villkorat.
 Handlingar och beräkningar på det vinnande tävlingsbidraget som av
VÖFAB beräknades till 425 miljoner kronor samt en analys på vad
som fördyrat projektet mellan december 2016 till och med september
2017.
 En analys på vad som har förändrats i förutsättningarna som
möjliggjort att det nya stadshuset som tidigare bedömdes klara 430
miljoner kronor nu bedöms klara en 50 procentig ökning av
investeringssumman
 Var ett kommunhus ska lokaliseras
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Hur ett funktionellt kommunhus kan realiseras till en försvarbar
kostnad

Örjan Mossberg (V): Kommunfullmäktige avslår förslag på byggnation av
nytt kommunhus.
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
Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av kommunallagens bestämmelser
om minoritetsåterremiss att ärendet ska återremitteras för komplettering
enligt Gunnar Storbjörks yrkande. 33 ledamöter röstade för att ärendet skulle
avgöras idag mot 24 röster för att ärendet skulle återremitteras. 2 ledamöter
avstod från att rösta och 2 ledamöter var frånvarande eller röstade inte alls.
Se omröstningsbilaga 1.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
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Omröstningsbilaga 1
§ 194

Byggnation av nytt stadshus samt försäljning av befintligt kommunhus

Sammanlagt resultat
Ja

33

Avstår

2

Nej

24

Frånvarande/Ej röstat

2

Tot. antal ledamöter

61

Individuella resultat
Alf Skogmalm

S

Nej

Eva Johansson

Ja

Nils
1 Posse

M

Ja

1

Anders Lindoff

S

Nej

Eva-Britt Svensson V

C

Nej

Ola1 Löfqvist

S

Nej

1

Andreas Ekman

M

Ja

Gudrun Holmberg C

Ja

Oliver
1 Rosengren

M

Ja

1

Andreas
C
Håkansson
Andreas Lindström M

Ja

Gullvi Strååt

S

Nej

Olle
1 Sandahl

KD

Ja

1

Ja

Gunnar Storbjörk

S

Nej

Örjan
1 Mossberg

V

Nej

1

Anna Gustbée

M

Ja

Gunnel Jansson

MP

Ja

Patricia
1
Aguilera

S

Nej

1

Anna Hultstein

M

Ja

Håkan Engdahl

-

Nej

Per1 Schöldberg

C

Ja

1

Anna Tenje

M

Ja

Håkan Frizén

V

Ej röstat

Pernilla Tornéus

M

Ja

1

Ann-Kristin
S
Lindqvist
Åsa K Björkmarker S

Nej

Hugo Hermansson S

Nej

Pia1 Philipsson

M

Ja

1

Nej

Iréne Bladh

M

Ja

Pierre
1 Wiberg

M

Ja

1

Benny Johansson M

Ja

Jon Malmqvist

KD

Ja

Pontus
1
Nordfjell

SD

Avstår

1

Björn Svensson

M

Ja

Jonas Ek

S

Nej

Rose-Marie
1
Holmqvist

S

Nej

1

Bo Frank

S

M

Ja

Kjell Olsson

Nej

Sigvard
1
Jakopson M

Ja

1

Catharina Winberg M

Ja

Lennart Adell Kind L

Ja

Sofia
1 Stynsberg

M

Ja

1

Cecilia Lundin
Danielsson
Cenneth Quick

S

Nej

Malin Lauber

Nej

Sven
1 Johansson

C

Ja

1

M

Ja

Margareta Jonsson C

Ja

Tobias
1
Adersjö

MP

Ja

1

Cheryl Jones Fur

MP

Ja

Maria Carlsson

S

Nej

Tony
1 Lundstedt

S

Nej

1

Ellen Franzén

SD

Avstår

S

Nej

Ulf1Hedin

M

Ja

1

Emelie Öberg

S

Nej

Marie-Louise
Gustavsson
Martin Edberg

S

Nej

Ylva
1 Jönsson

V

Nej

1

Erik Jansson

MP

Ja

Nils Fransson

L

Ja

Yusuf
1 Isik

S

Nej

1
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§ 195

Dnr 2017-00359

Motion om att undvika och sluta sprida den farliga
plasten - Carin Högstedt (V) och Örjan Mossberg (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med följande:
1. Kommunfullmäktige anser att motionärerna lyfter en viktig och
angelägen fråga, men konstaterar att kommunkoncernen redan idag
arbetar i linje med de förslag som motionärerna yrkar på.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunchefen att särskilt följa
forskning på området och sprida informationen vidare inom
kommunkoncernen.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
Den 16 maj 2017 har Vänsterpartiet inkommit med en motion om att
undvika och sluta sprida den farliga plasten. Motionärerna föreslår att
fullmäktige ska:
- uppdra åt berörda styrelser/nämnder att ta fram en plan för åtgärder
som leder till minskning av miljöstörande plaster.
- uppdra åt berörda nämnder/styrelser att noggrant följa forskningen på
området.
- vid upphandlingar ställa krav som minskar användningen av
miljöstörande plaster.
- inom Agenda 2030-arbetet i till exempel medborgardialoger
medvetandegöra så många som möjligt om tillståndet i planetens hav
och vatten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 307/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med följande:
1. Kommunfullmäktige anser att motionärerna lyfter en viktig och
angelägen fråga, men konstaterar att kommunkoncernen redan idag arbetar i
linje med de förslag som motionärerna yrkar på.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunchefen att särskilt följa
forskning på området och sprida informationen vidare inom
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kommunkoncernen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 6 juli 2017 gjort bedömningen att
genom att genomföra de planer, program och följa de policys som är
antagna, arbetar kommunkoncernen i linje med de förslag som motionen
yrkar på.
I januari 2017 antogs en kemikalieplan för Växjö kommun som ska
genomföras fram till 2020. Genom de åtgärder som finns i planen kommer
även mikroplaster att behandlas även om det inte direkt står uttryckt i text.
I det vardagliga arbetet följs vad som händer på forskningsfronten
kontinuerligt i olika delar av organisationen och när nya forskningsrön eller
riktlinjer kommer från myndigheter som pekar på att vi behöver vidta
åtgärder. Alla förvaltningar och bolag/nämnder och styrelser har i uppdrag
att ställa tuffa hållbarhetskrav, inklusive krav på innehåll av plast i
produkter, vid inköp och upphandlingar. Många upphandlingar ställer tuffa
hållbarhetskrav, men det är ett arbete som kan utvecklas och breddas.
Yrkanden
Örjan Mossberg (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Gunnel Jansson (MP) med instämmande av Lennart Adell Kind (L): 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 åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Carin Högstedt
Örjan Mossberg
Hållbarhetschefen
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§ 196

Dnr 2017-00387

Motion gällande bättre cykelpendlingsvägar - Örjan
Mossberg (V) och Carin Högstedt (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen i enlighet med tekniska nämndens
beslut i § 126/2017:
1. Växjö kommuns cykelvägplan, som kommer upp för beslut i tekniska
nämnden runt årsskiftet 2017/2018, pekar ut det prioriterade
cykelnätet i staden, prioriterade förbindelser till övriga tätorter samt
investeringar i staden och i dessa tätorter.
2. Tekniska nämnden har sökt/kommer att söka medel ur trafikverkets
”Stadsmiljöavtal” för att möjliggöra en finansiering av utbyggnaden
av det kommunala cykelvägnätet.
3. Cykla i gröna Kronoberg är Region Kronobergs första strategiska
dokument som handlar om cykel och är ett sätta att påverka
framtiden. En remissversion av dokumentet är tillsänt Växjö
kommun och tekniska nämnden för yttrande senast den 1 september.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
Örjan Mossberg (V) och Carin Högstedt (V) har den 2 juni 2017 lämnat in
en motion gällande bättre cykelpendlingsvägar. I motionen påtalas vikten av
att förbättra förutsättningarna för cykelpendling, vilket i många fall kan
ersätta bilresandet, mellan de mindre orterna runt Växjö och staden.
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i
uppdrag att ta fram en plan för cykelpendlingsvägar i Växjö kommun.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 339/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara motionen i enlighet med tekniska nämndens beslut i § 126/2017:
1. Växjö kommuns cykelvägplan, som kommer upp för beslut i tekniska
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nämnden runt årsskiftet 2017/2018, pekar ut det prioriterade cykelnätet i
staden, prioriterade förbindelser till övriga tätorter samt investeringar i
staden och i dessa tätorter.
2. Tekniska nämnden har sökt/kommer att söka medel ur trafikverkets
”Stadsmiljöavtal” för att möjliggöra en finansiering av utbyggnaden av det
kommunala cykelvägnätet.
3. Cykla i gröna Kronoberg är Region Kronobergs första strategiska
dokument som handlar om cykel och är ett sätta att påverka framtiden. En
remissversion av dokumentet är tillsänt Växjö kommun och tekniska
nämnden för yttrande senast den 1 september.
Tekniska nämnden har i § 126/2017 lämnat följande yttrande:
Växjö kommuns cykelvägplan, som kommer upp för beslut i tekniska
nämnden runt årsskiftet 2017/2018, pekar ut det prioriterade cykelnätet i
staden, prioriterade förbindelser till övriga tätorter samt investeringar i
staden och i dessa tätorter.
Tekniska nämnden har sökt/kommer att söka medel ur trafikverkets
”Stadsmiljöavtal” för att möjliggöra en finansiering av utbyggnaden av det
kommunala cykelvägnätet.
Cykla i gröna Kronoberg är Region Kronobergs första strategiska dokument
som handlar om cykel och är ett sätta att påverka framtiden. En
remissversion av dokumentet är tillsänt Växjö kommun och tekniska
nämnden för yttrande senast den 1 september.
Yrkanden
Örjan Mossberg (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Örjan Mossberg
Carin Högstedt
Tekniska nämnden
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§ 197

Dnr 2017-00241

Medborgarförslag om att införa parkeringsförbud på
Värendsgatan med flera på Söder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
tekniska nämndens beslut i § 123/2017 där det konstateras att
parkeringsförbud i området kommer införas inom kort. Detta som ett resultat
av den översyn som genomförts efter utökningen av parkeringszon 2 i denna
del av stadsdelen Söder. Beslut är taget om införande av enkelsidigt
parkeringsförbud på Friggagatan, Frejagatan, Odingatan, Skånegatan,
Skogsgatan och Södergatan.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att införa parkeringsförbud på gator
inom stadsdelen Söder då man upplever att framkomligheten är begränsad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 340/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara medborgarförslaget med att hänvisa till tekniska nämndens beslut i §
123/2017 där det konstateras att parkeringsförbud i området kommer införas
inom kort. Detta som ett resultat av den översyn som genomförts efter
utökningen av parkeringszon 2 i denna
del av stadsdelen Söder. Beslut är taget om införande av enkelsidigt
parkeringsförbud på Friggagatan, Frejagatan, Odingatan, Skånegatan,
Skogsgatan och Södergatan.
Tekniska nämnden har i § 123/2017 yttrat sig över förslaget. Tekniska
nämnden tackar för förslaget och konstaterar att parkeringsförbud i området
kommer att införas inom kort. Detta som ett resultat av den översyn som
genomförts efter utökningen av parkeringszon 2 i denna del av stadsdelen
Söder. Beslut är taget om införande av enkelsidigt parkeringsförbud på
Friggagatan, Frejagatan, Odingatan, Skånegatan, Skogsgatan och
Södergatan.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 198

Dnr 2017-00420

Medborgarförslag om att upphäva Växjö kommuns
policy för social ekonomi
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
kommunfullmäktige i samband med antagandet av policyn beslutade att
policyn ska vara styrande till och med den 31 december 2018. En
utvärdering kommer sedan genomföras och utifrån resultatet av denna kan
policyn komma att revideras.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom den 21 juni 2017 där det föreslås att Växjö
kommun ska annullera Växjö kommuns policy för att underlätta
samhällsansvar för företag och andra aktörer. Förslagsställaren menar att
policyn är vilseledande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 309/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara medborgarförslaget med att kommunfullmäktige i samband med
antagandet av policyn beslutade att policyn ska vara styrande till och med
den 31 december 2018. En utvärdering kommer sedan genomföras och
utifrån resultatet av denna kan policyn komma att revideras.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 199

Dnr 2017-00414

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom den 19 juni 2017 föreslås att Växjö
kommun tar beslut om fria bussresor för pensionärer under dagtid.
Förslagsställaren föreslår att Växjö kommun tillsammans med Region
Kronoberg erbjuder pensionärer denna förmån, då bussarna under dagtid
ändå har väldigt få passagerare. Detta skulle, enligt förslagsställaren, leda till
mindre social isolering och ensamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 308/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Eva-Britt Svensson (V): Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Tony Lundstedt (S) med instämmande av Nils Fransson (L): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för bifall till Eva-Britt Svenssons yrkande
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Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 55 jaröster mot 6 nej-röster för Eva-Britt Svenssons yrkande. Se
omröstningsbilaga 2.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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Omröstningsbilaga 2
Kommunfullmäktige 2017-10-17
§ 199

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer

Sammanlagt resultat
Ja

55

Avstår

0

Nej

6

Frånvarande/ej röstat

0

Tot. antal ledamöter

61

Individuella resultat
Alf Skogmalm

S

Ja

Eva-Britt Svensson V

Nej

Nils Posse
1

M

Ja

1

Anders Lindoff

S

Ja

Fredrik Svensson

Ja

Ola Löfqvist
1

S

Ja

1

Andreas Ekman

M

Ja

Gudrun Holmberg C

Ja

Oliver1 Rosengren

M

Ja

1

Andreas
C
Håkansson
Andreas Lindström M

Ja

Gullvi Strååt

S

Ja

Olle Sandahl
1

KD

Ja

1

Ja

Gunnar Storbjörk

S

Ja

Örjan1 Mossberg

V

Nej

1

Anna Gustbée

M

Ja

Gunnel Jansson

MP

Ja

Patricia
1 Aguilera

S

Ja

1

Anna Hultstein

M

Ja

Håkan Engdahl

-

Ja

Per Schöldberg
1

C

Ja

1

Anna Tenje

M

Ja

Håkan Frizén

V

Nej

Pernilla
1 Tornéus

M

Ja

1

Annika Stacke

L

Ja

Hugo Hermansson S

Ja

Pia Philipsson
1

M

Ja

1

Ann-Kristin
S
Lindqvist
Åsa K Björkmarker S

Ja

Iréne Bladh

M

Ja

Pierre
1 Wiberg

M

Ja

1

Ja

Jon Malmqvist

KD

Ja

Pontus
1 Nordfjell

SD

Nej

1

Benny Johansson M

Ja

Jonas Ek

S

Ja

Rose-Marie
1
Holmqvist

S

Ja

1

Björn Svensson

M

Ja

Kjell Olsson

S

Ja

Sigvard
1 Jakopson M

Ja

1

Bo Frank

M

Ja

Lena Wibroe

M

Ja

Sofia1Stynsberg

M

Ja

1

Catharina Winberg M

Ja

Malin Lauber

S

Ja

Sven1Johansson

C

Ja

1

Cecilia Lundin
Danielsson
Cheryl Jones Fur

S

Ja

Margareta Jonsson C

Ja

Tobias
1 Adersjö

MP

Ja

1

MP

Ja

Maria Carlsson

S

Ja

Tony1Lundstedt

S

Ja

1

Ellen Franzén

SD

Nej

Marie-Louise
Gustavsson

S

Ja

1
Ulf Hedin

M

Ja

1

Emelie Öberg

S

Ja

Martin Edberg

S

Ja

Ylva 1Jönsson

V

Nej

1

Erik Jansson

MP

Ja

Nils Fransson

L

Ja

Yusuf1 Isik

S

Ja

1

Eva Johansson

C

Ja
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§ 200

Dnr 2017-00120

Redovisning av partistöd för år 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för 2016.
Reservation
Håkan Engdahl (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Bakgrund
Enligt kommunens riktlinjer för partistöd ska partier som erhåller partistöd
årligen redovisa hur partistödet har använt föregående verksamhetsår.
Samtliga partier som erhållit partistöd har lämnat redovisningar av hur
partistödet har använts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 341/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
godkänna partiernas redovisning av partistöd för 2016.
Ordförande i kommunstyrelsen har i en skrivelse daterad 4 september 2017
lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Håkan Engdahl (-): Kommunfullmäktige godkänner ej redovisning av
partistöd för Sverigedemokraterna.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar först om kommunfullmäktige godkänner
redovisningen av partistöd som övriga partier lämnat och konstaterar att
kommunfullmäktige godkänner redovisningarna.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar enligt Håkan
Engdahls yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige inte bifaller
yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
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Ja för avslag på Håkan Engdahls yrkande.
Nej för bifall till Håkan Engdahls yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Håkan Engdahls yrkande med två jaröster mot en nej-röst. 57 ledamöter avstod från att rösta och en ledamot var
frånvarande. Se omröstningsbilaga 3.

Beslutet skickas till
För kännedom
Partier med representation i kommunfullmäktige
Kanslichefen
Ekonomichefen
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Omröstningsbilaga 3
§ 200

Redovisning av partistöd för 2016

Sammanlagt resultat
Ja

2

Avstår

57

Nej

1

Frånvarande/ej röstat

1

Tot. antal ledamöter

61

Individuella resultat
Alf Skogmalm

S

Avstår

Eva Johansson

C

Avstår

Nils
1 Posse

M

Avstår

1

Anders Lindoff

S

Avstår

Eva-Britt Svensson V

Avstår

Ola1 Löfqvist

S

Avstår

1

Andreas Ekman

M

Avstår

Gudrun Holmberg C

Avstår

Oliver
1 Rosengren

M

Avstår

1

Andreas
C
Håkansson
Andreas Lindström M

Avstår

Gullvi Strååt

S

Avstår

Olle
1 Sandahl

KD

Avstår

1

Avstår

Gunnar Storbjörk

S

Avstår

Örjan
1 Mossberg

V

Avstår

1

Anna Gustbée

M

Avstår

Gunnel Jansson

MP

Avstår

Patricia
1
Aguilera

S

Avstår

1

Anna Hultstein

M

Avstår

Håkan Engdahl

-

Nej

Per1 Schöldberg

C

Avstår

1

Anna Tenje

M

Avstår

Håkan Frizén

V

Avstår

Pernilla
1
Tornéus

M

Avstår

1

Ann-Kristin
S
Lindqvist
Åsa K Björkmarker S

Avstår

Hugo Hermansson S

Avstår

Pia1 Philipsson

M

Avstår

1

Avstår

Iréne Bladh

M

Avstår

Pierre
1 Wiberg

M

Avstår

1

Benny Johansson M

Avstår

Jon Malmqvist

KD

Avstår

Pontus
1
Nordfjell

SD

Ja

1

Björn Svensson

M

Avstår

Jonas Ek

S

Avstår

Rose-Marie
1
Holmqvist

S

Avstår

1

Bo Frank

M

Avstår

Kjell Olsson

S

Avstår

Sigvard
1
Jakopson M

Avstår

1

Catharina Winberg M

Avstår

Lennart Adell Kind L

Avstår

Sofia
1 Stynsberg

M

Avstår

1

Cecilia Lundin
Danielsson
Cenneth Quick

S

Avstår

Malin Lauber

S

Avstår

Sven
1 Johansson

C

Avstår

1

M

Avstår

Margareta Jonsson C

Avstår

Tobias
1
Adersjö

MP

Avstår

1

Cheryl Jones Fur

MP

Avstår

Maria Carlsson

S

Avstår

Tony
1 Lundstedt

S

Avstår

1

Ellen Franzén

SD

Ja

S

Avstår

Ulf1Hedin

M

Avstår

1

Emelie Öberg

S

Avstår

Marie-Louise
Gustavsson
Martin Edberg

S

Avstår

Ylva
1 Jönsson

V

Avstår

1

Erik Jansson

MP

Avstår

Nils Fransson

L

Avstår

Yusuf
1 Isik

S

Avstår

1
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§ 201

Dnr 2017-00106

Uppdrag om att inrätta ett råd för samhällsbyggande
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett råd för samhällsbyggande
genom att slå samman de tidigare stadsutvecklingsrådet och
träbyggnadsrådet.
2. Kommunfullmäktige upphäver Växjö kommuns stadsutvecklingsråd
och träbyggnadsråd och deras bestämmelser.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser daterade 21 juni
2017 för rådet för samhällsbyggande med följande korrigeringar:
 Att § 5, stycke 2 ändras till:
Ordförande och vice ordförande är rapporteringsskyldiga
gentemot kommunstyrelsen. De driver verksamheten och är
sammankallande.
 Att det i § 6 tydliggörs att det är kommunstyrelsens internbudget
som avses.
Bakgrund
Växjö kommun har idag ett stadsutvecklingsråd och ett träbyggnadsråd.
Kommunstyrelsen har i § 48/2017 uppdragit till kommunchefen att
ta fram förslag till bestämmelser för ett stads- och träbyggnadsråd med syftet
att ersätta stadsutvecklings- och träbyggnadsrådet. De frågor som enligt
styrande dokument ska hanteras av stadsutvecklingsrådet eller
träbyggnadsrådet ska istället hanteras av stads- och träbyggnadsrådet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 310/2017 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett råd för samhällsbyggande
genom att slå samman de tidigare stadsutvecklingsrådet och
träbyggnadsrådet.
2. Kommunfullmäktige upphäver Växjö kommuns stadsutvecklingsråd och
träbyggnadsråd och deras bestämmelser.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser daterade 21 juni
2017 för rådet för samhällsbyggande med följande korrigeringar:
- Att § 5, stycke 2 ändras till:
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Ordförande och vice ordförande är rapporteringsskyldiga gentemot
kommunstyrelsen. De driver verksamheten och är sammankallande.
- Att det i § 6 tydliggörs att det är kommunstyrelsens internbudget som
avses.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 juni 2017 lämnat ett förslag till
Växjö kommuns bestämmelser avseende rådet för samhällsbyggande.
Stadsutvecklingsrådets och träbyggnadsrådets bestämmelser (§ 179/2015
respektive § 170/2013) föreslås att ersättas med Växjö kommuns
bestämmelser för rådet för samhällsbyggande.
Av förslaget framgår bland annat att rådet för samhällsbyggande ska arbeta
med innovations- och utvecklingsfrågor i vid bemärkelse avseende
utvecklingen av byggda miljöer i Växjö kommun. Rådet ska verka
förvaltnings - och bolagsövergripande och ta initiativ till att utveckla
samhällsbyggandet och gör det genom att bland annat ta fram gemensamma
målbilder över bolags- och förvaltningsgränser. Rådet ska utgöra en länk
mellan kommunkoncernens olika delar. Rådet ska, genom uppmuntran och
stöd, stimulera att innovations- och utvecklingsfrågorna drivs i ordinarie
kommunal verksamhet, samt verka för att strategier, policys och mål som
kommunen beslutat om på samhällsbyggnadsområdet efterlevs.

Beslutet skickas till
För kännedom
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Växjö Kommunföretag AB
Kommunchefen
Författningssamlingen
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§ 202

Dnr 2017-00248

Yttrande över revisorernas granskning av
årsredovisning 2016 för Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att om kommunen erhåller en
byggbonus för 2017 ska denna redovisas som ett generellt statsbidrag
med ansvar gemensam finansiering.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt besvara revisorernas
skrivelse med kommunchefens skrivelse daterad 10 juli 2017.
Bakgrund
Kommunens revisorer vill senast den 31 oktober 2017 få en redogörelse över
vilka åtgärder kommunstyrelsen har vidtagit eller har för avsikt att vidta med
anledning av revisorernas granskningsrapport av årsredovisningen 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 311/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar enligt följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att om kommunen erhåller en byggbonus för
2017 ska denna redovisas som ett generellt statsbidrag med ansvar
gemensam finansiering.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt besvara revisorernas skrivelse
med kommunchefens skrivelse daterad 10 juli 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 juli 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen kommenteras de åtgärder som
kommunstyrelsen har vidtagit eller kommer att vidta, och rör bland annat
områden som måluppfyllelse, statsbidrag för ökat bostadsbyggande,
sjukfrånvaro med mera.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
39 (72)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-10-17

§ 203

Dnr 2017-00224

Yttrande över revisorernas granskning rörande Växjö
kommuns hantering av riktade statsbidrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar yttrande över revisorernas granskningsrapport
rörande Växjö kommuns hantering av riktade statsbidrag i enlighet med
omsorgsnämndens beslut i § 43/2017, utbildningsnämndens beslut i
§ 114/2017 samt nämnden för arbete och välfärds beslut i § 155/2017.
Bakgrund
Kommunens revisorer har i en skrivelse den 13 januari 2017 överlämnat en
granskning av hanteringen av riktade statsbidrag hos omsorgsnämnden,
utbildningsnämnden samt nämnden för arbete och välfärd.
Kommunfullmäktige har i § 54/2017 överlämnat granskningsrapporten om
riktade statsbidrag till omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt nämnden
för arbete och välfärd för yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 342/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta att lämna yttrande över revisorernas granskningsrapport rörande
Växjö kommuns hantering av riktade statsbidrag i enlighet med
omsorgsnämndens beslut i § 43/2017, utbildningsnämndens beslut i
§ 114/2017 samt nämnden för arbete och välfärds beslut i § 155/2017.
Omsorgsnämnden har i § 43/2017 beslutat lämna följande yttrande:
Omsorgsnämnden instämmer i stort med slutsatserna i granskningsrapporten
och kommer arbeta vidare med att utföra analyser när statsbidrag inte
används till fullo.
Utbildningsnämnden har i § 114/2017 beslutat att lämna förvaltningschefens
skrivelse som yttrande till kommunfullmäktige avseende granskningsrapport
om hanteringen av riktade statsbidrag hos utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att säkerställa att inga
aktiviteter inleds för ett specifikt statsbidrag förrän det att beslut om att söka
detsamma har fattats.
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Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att säkerställa att
konteringen av statsbidragen tydliggörs på så sätt att en likformig
redovisning säkerställs.
Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att i samband med delårsoch årsbokslut redovisa de statsbidrag nämnden tar, ska ta, och har tagit del
av sedan senaste redovisningen
Nämnden för arbete och välfärd har i sitt yttrande i § 155/2017 redogjort för
en rad åtgärder och kommentarer till följd av lämnade rekommendationer.
Rekommendationerna rör bland annat att nämnden bör överväga att införa
rutiner för att säkerställa att man återsöker de kostnader man är berättigade
till, tillse att den sårbarhet som konstateras gällande statsbidragshanteringen
inom vuxenutbildningen åtgärdas samt tydliggöra rutiner för när nämnden
ska fatta beslut om att starta verksamhet som är beroende av bidrag.

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
För kännedom
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
41 (72)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-10-17

§ 204

Dnr 2017-00166

Yttrande över revisorernas granskning rörande Växjö
kommuns kostnader för skolformerna förskola,
förskoleklass och grundskola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar yttrande över revisorernas granskningsrapport
rörande Växjö kommuns kostnader för skolformerna förskola, förskoleklass
och grundskola i enlighet med utbildningsnämndens beslut i § 115/2017.
Bakgrund
Kommunens revisorer har i en skrivelse den 16 februari 2017 överlämnat en
granskningsrapport om kommunens kostnader för vissa skolformer.
Kommunfullmäktige har i § 54/2017 överlämnat granskningsrapport om
kommunens kostnader för vissa skolformer till utbildningsnämnden för
yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 343/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta att lämna yttrande över revisorernas granskningsrapport rörande
Växjö kommuns kostnader för skolformerna förskola, förskoleklass och
grundskola i enlighet med utbildningsnämndens beslut i § 115/2017.
Utbildningsnämnden har i § 115/2017 beslutat lämna förvaltningschefens
skrivelse som yttrande till kommunfullmäktige avseende granskningsrapport
om kommunens kostnader för skolformerna förskola, förskoleklass och
grundskola.
I förvaltningschefens skrivelse daterad 16 maj 2017 redogörs för
revisorernas rekommendationer med anledning av granskningen. Efter varje
rekommendation framgår förvaltningens förslag på åtgärder.

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
För kännedom
Utbildningsnämnden
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§ 205

Dnr 2015-00753

Godkännande av byggnation av förskola på Välludden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens begäran att
uppdra åt förvaltningen att i samarbete med lokalförsörjningsgruppen
och VöFAB genomföra byggnation avseende ny förskola med
mottagningskök, bygga och uppföra en ny utemiljö, uppföra en
lämna/hämta funktion samt uppföra en personalparkering på
Välludden för en investeringsutgift beträffande förskolans
verksamhetslokaler, baserad på anbud, på 29,4 mkr och en hyra på
2,5 mkr/år från och med kvartal 1/2019.
2. Kommunfullmäktige godkänner investeringsutgift för
måltidsorganisationens verksamhetslokaler, baserad på anbud, på 5,4
mkr och hyran 0,5 mkr/år från och med kvartal 1/2019.
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade § 140/2017 att uppdra åt förvaltningen att i
samarbete med lokalförsörjningsgruppen och VöFAB genomföra byggnation
avseende ny förskola med mottagningskök, bygga och uppföra en ny
utemiljö, uppföra en lämna/hämta funktion samt uppföra en
personalparkering på Välludden för en investeringsutgift beträffande
förskolans verksamhetslokaler, baserad på anbud, på 29,4 mkr och en hyra
på 2,5 mkr/år från och med kvartal 1/2019.
Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande. Total
investeringsutgift för projektet, baserad på anbud, är 34,8 mkr med total hyra
på 3 mkr/år
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 345/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens begäran att uppdra
åt förvaltningen att i samarbete med lokalförsörjningsgruppen och VöFAB
genomföra byggnation avseende ny förskola med mottagningskök, bygga
och uppföra en ny utemiljö, uppföra en lämna/hämta funktion samt uppföra
en personalparkering på Välludden för en investeringsutgift beträffande
förskolans verksamhetslokaler, baserad på anbud, på 29,4 mkr och en hyra
på 2,5 mkr/år från och med kvartal 1/2019.
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2. Kommunfullmäktige godkänner investeringsutgift för
måltidsorganisationens verksamhetslokaler, baserad på anbud, på 5,4 mkr
och hyran 0,5 mkr/år från och med kvartal 1/2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 8 september 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att behovet av fler förskoleplatser är stort i Växjö, inte
minst på Teleborg som fram till 2025 kommer att öka med knappt 2500
invånare. Möjlighet finns att tillskapa en förskola för 75 barn på Välludden
som planeras stå klar i början av 2019.
Utbildningsnämnden beslutar hur projektet ska drivas och
måltidsorganisationen deltar i projekteringen. Alla beslut godkänns av
kommunstyrelsens arbetsutskott och slutligt beslut om byggnation beslutas
av fullmäktige. Medel till hyra beslutas i kommunens budget.

Beslutet skickas till
För åtgärd
VöFAB
För kännedom
Utbildningsnämnden
Måltidsorganisationen
Kommunchef

Justerandes sign
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§ 206

Dnr 2017-00533

Försäljning av Växjö 12:15, Stenladugården
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner att Videum får sälja fastigheten
Växjö 12:15 (Stenladugården), antingen genom paketering enligt
punkt 3 eller som en renodlad fastighetsförsäljning.
2. Kommunfullmäktige godkänner att Videum får förvärva ett
dotterbolag.
3. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheten får säljas ner till
dotterbolaget och att Videum sedan får sälja aktierna i dotterbolaget
till en extern köpare.
4. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning.
5. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse
styrelseledamöter och ersättare i bolagen för tiden intill slutet av
årsstämman 2019. Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska
styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den
nye ägaren tillträder aktierna.
6. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse
lekmannarevisorer i bolagen för tiden intill slutet av årsstämman
2019. Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska
lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag upphöra den dag
då den nye ägaren tillträder aktierna.
7. Kommunfullmäktige medger att dotterbolaget, sedan aktierna
överlåtits, till och med utgången av 2020 får behålla vården av de
allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis
behövs i verksamheten.
Bakgrund
Videum har två huvudfokus med sin verksamhet; att bebygga och förvalta
fastigheter för Linnéuniversitetet och att äga, driva och utveckla Videum
Science Park. Stenladugården tillhör ett äldre bestånd av byggnader på
Campus som Videum äger. Till skillnad från de övriga äldre byggnaderna i
Videums ägo ligger Stenladugården som en solitär i södra delen av Campus.
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Videum fokuserar sitt arbete på en sammanhållen science park. Efter dialog
har Linnéuniversitetet, som idag hyr lokal i Stenladugården avsedd för
tentaskrivningar, valt att inte inkludera Stenladugården i ramavtalet med
Videum.
Stenladugården bedöms ligga utanför Videums ovan nämnda två huvudfokus
och i kombination med att det finns en extern intressent som vill utveckla
Stenladugården och dess tillhörande byggrätt, finner Videum det väl avvägt
att sälja av fastigheten Växjö 12:15 till marknadsvärde. Två av varandra
oberoende externa värderingar av fastigheten kommer att tas in för att
säkerställa att försäljningspriset inte understiger marknadsvärdet.
Den eventuella försäljningen föreslås ske genom en så kallad ”paketering”
vilket innebär att fastigheten säljs till ett nyinförskaffat dotterbolag till
Videum AB. Aktierna i bolaget säljs sedan till den tilltänkta köparen. Denna
metod är i enlighet med gängse rutiner vid försäljning av fastigheter och det
är VKAB som slutligt bedömer det affärsmässiga i försäljningen. Eftersom
ändringar gällande skattelagstiftning avseende paketeringar kan komma bör
Videum också ges möjlighet att sälja fastigheten som en renodlad
fastighetsförsäljning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 346/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Videum får sälja fastigheten
Växjö 12:15 (Stenladugården), antingen genom paketering enligt
punkt 3 eller som en renodlad fastighetsförsäljning.
2. Kommunfullmäktige godkänner att Videum får förvärva ett
dotterbolag.
3. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheten får säljas ner till
dotterbolaget och att Videum sedan får sälja aktierna i dotterbolaget
till en extern köpare.
4. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning.
5. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter
och ersättare i bolagen för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Om
aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och
ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna.
6. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse
lekmannarevisorer i bolagen för tiden intill slutet av årsstämman
2019. Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska
lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag upphöra den dag
då den nye ägaren tillträder aktierna.
7. Kommunfullmäktige medger att dotterbolaget, sedan aktierna
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överlåtits, till och med utgången av 2020 får behålla vården av de
allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis
behövs i verksamheten.
Växjö kommunföretag AB (VKAB) har i § 146/2017 fattat följande beslut:
1. Styrelsen för VKAB beslutar, under förutsättning att en uppgörelse
på affärsmässig grund kan nås, samt av kommunfullmäktiges beslut:
 att godkänna att Videum får sälja fastigheten Växjö 12:15
(Stenladugården)
 att godkänna att Videum får förvärva ett dotterbolag
 att godkänna att fastigheten får säljas ner till dotterbolaget och att
Videum sedan får sälja aktierna i dotterbolaget till en extern
köpare
 att godkänna upprättat förslag till bolagsordning
2. Styrelsen för VKAB förklarar paragrafen omedelbart justerad och
översänder ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
För kännedom
Videum AB
Växjö Kommunföretag AB
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§ 207

Dnr 2017-00497

Anmälan av nya elnätspriser från 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar Växjö Energi AB:s beslut om justering av
elnätspriser för 2018.
Bakgrund
Växjö Energi AB (Veab) har i § 13/2017 beslutat att godkänna prislistor för
2018 samt översända handlingar till Växjö kommunföretag AB.
Avsikten är att justera priserna för effektkunderna 2018-01-01 samt för
säkringskunderna 2018-04-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 347/2017 föreslagit att kommunfullmäktige noterar
Växjö Energi AB:s beslut om justering av elnätspriser för 2018.
VKAB har i § 143/207 beslutat att notera de nya prislistorna för elnätspriser
2018 samt översända ärendet för godkännande till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Energi AB
Växjö Kommunföretag AB
Ekonomichefen
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§ 208

Dnr 2017-00511

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten överlämnats till
nämnd - september 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Bakgrund
Enligt Arbetsformer för nämnder och styrelser i Växjö kommun ska beslut i
ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten överlåtits till
nämnd eller styrelse, redovisas till kommunfullmäktige i april och oktober.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 349/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen.
Kommunchefen har i en skrivelse, den 8 september 2017, överlämnat en
sammanställning över de beslut som har fattats i medborgarförslag som har
delegerats till kommunstyrelsen eller nämnd. Redovisningen är baserad på
avslutade ärenden på kommunkansliet sedan den senaste redovisningen i
mars 2017 (redovisningen säger således ingenting om datum för beslut).
Utöver denna sammanställning får kommunfullmäktige löpande under året ta
del av besluten i sin helhet. De medborgarförslag kommunfullmäktige själva
fattat beslut om återfinns inte i denna sammanställning.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
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§ 209

Dnr 2017-00513

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag som har kommit in före den 1
september 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning av obesvarade
motioner och medborgarförslag presenteras för fullmäktige två gånger per år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 348/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag.
Kommunchefen överlämnar i en skrivelse, den 7 september 2017, en
förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag som kommit in
före den 1 september 2017. Beräknad behandling i kommunfullmäktige eller
ansvarig nämnd baseras på i vilken instans ärendet ligger idag och på när
eventuella remissinstanser ska ha svarat.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
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§ 210

Dnr 2017-00523

Ändring av miljö - och hälsoskyddsnämndens
reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner följande tillägg i miljö – och
hälsoskyddsnämndens reglemente:
Nämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt Lag (2017:425) om
e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Bakgrund
Riksdagen beslutade om en ny lag som trädde i kraft från och med 1 juli
2017, som b.la. reglerar att elektroniska cigaretter inte får säljas till någon
under 18 år, att butiker som säljer e-cigaretter ska anmäla detta till
kommunen, liksom vilka myndigheter som ska ansvara för tillsynen kring
försäljningen. För att miljö – och hälsoskyddsnämnden ska kunna bedriva
tillsynen föreslår nämnden att kommunfullmäktige beslutar att nämnden får
ansvara för kommunens uppgifter enligt den nya lagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 350/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
godkänna följande tillägg av miljö – och hälsoskyddsnämndens reglemente:
Nämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt Lag
(2017:425) om e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Miljö – och hälsoskyddsnämnden har i § 91/2017 föreslagit att
kommunfullmäktige godkänner följande tillägg av miljö – och
hälsoskyddsnämndens reglemente:
Nämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt Lag
(2017:425) om e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Författningssamlingen

Justerandes sign
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§ 211

Dnr 2017-00528

Övertagande av tillsyn enligt miljöbalken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige hemställer att länsstyrelsen från och med 1 januari
2018 överlåter tillsynsansvaret för följande objekt till Växjö kommuns miljöoch hälsoskyddsnämnd:
 Miljöfarlig verksamhet med beteckningen B i
miljöprövningsförordningen (2013:251)
 Växjö flygplats samt Häringetorp avfallsanläggning med
beteckningen A i miljöprövningsförordningen (2013:251)
 Vattenskyddsområde som beslutas av länsstyrelsen
 Förorenade områden enligt kap. 10 Miljöbalken för pågående Bverksamheter, Växjö Flygplats samt Häringetorp avfallsanläggning
Bakgrund
Sedan miljöbalkens ikraftträdande 1999 har länsstyrelsen överlåtit tillsynen
till kommunen på fullmäktiges begäran. Senaste överlåtelsen av tillsyn
beslutade länsstyrelsen 2011-12-12. Sedan dess har det skett förändringar i
lagstiftningen som gör att kommunfullmäktige åter behöver begära en
överlåtelse av tillsynen. De senaste förändringarna i
miljöprövningsförordningen trädde i kraft 1 januari 2017 och innebar att
Häringetorp avfallsanläggning gick från att vara b-verksamhet till averksamhet, vilket i sin tur innebär att det är länsstyrelsen som nu är
tillsynsmyndighet.
Enligt § 18 Miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen om kommunfullmäktige begär det. Förslaget innebär att nämnden
får fortsätta ha tillsynen över Häringetorp avfallsanläggning samt att det blir
ett förtydligande gällande tillsynen enligt 10 kap. miljöbalken för pågående a
– och b-verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 351/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
hemställer att Länsstyrelsen från och med 1 januari 2018 överlåter
tillsynsansvaret för följande objekt till Växjö kommuns miljö – och
hälsoskyddsnämnd:
 Miljöfarlig verksamhet med beteckningen B i
 miljöprövningsförordningen (2013:251)
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Växjö flygplats samt Häringetorp avfallsanläggning med
beteckningen A i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Vattenskyddsområde som beslutas av länsstyrelsen
Förorenade områden enligt kap. 10 Miljöbalken för pågående Bverksamheter, Växjö Flygplats samt Häringetorp avfallsanläggning.

Miljö – och hälsoskyddsnämnden har i § 93/2017 föreslagit att
kommunfullmäktige begär av Länsstyrelsen i Kronobergs län, enligt
miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13), 1 kap § 18, om att överlåta
tillsynsansvar enligt följande:
Miljö – och hälsoskyddsnämnden övertar tillsynsansvaret från och med 1
januari 2018 för följande objekt:
 Miljöfarlig verksamhet med beteckningen B i
miljöprövningsförordningen (2013:251)
 Växjö flygplats samt Häringetorp avfallsanläggning med
beteckningen A i miljöprövningsförordningen (2013:251).
 Vattenskyddsområde som beslutas av länsstyrelsen
 Förorenade områden enligt kap. 10 Miljöbalken för pågående Bverksamheter, Växjö Flygplats samt Häringetorp avfallsanläggning.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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§ 212

Dnr 2017-00410

Förslag till sammanträdestider 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer för sin del förslag till
sammanträdestider för 2018 med undantag för de två
junisammanträdena.
2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunfullmäktiges presidie att
fastställa sammanträdesdatum för juni 2018. Presidiet ska samråda
med gruppledarna.
Bakgrund
Ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och dess utskott har tagits fram.
Yrkanden
Eva Johansson (C):
1. Kommunfullmäktige fastställer för sin del förslag till
sammanträdestider för 2018 med undantag för de två
junisammanträdena.
2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunfullmäktiges presidie att
fastställa sammanträdesdatum för juni 2018. Presidiet ska samråda
med gruppledarna.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt Eva Johanssons yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
Kanslichefen
Kulturparken Småland (Utvandrarnas Hus)
Snabbmedia AB
Öppna Kanalen Växjö
Växjö Närradioförening
Star FM Växjö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
54 (72)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-10-17

§ 213

Dnr 2014-00698

Anmälan av gruppledare för Sverigedemokraterna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar anmälan i protokollet.
Bakgrund
Pontus Nordfjell (SD) anmäler Ellen Franzén (SD) som ny gruppledare för
Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige från den 17 oktober 2017.

Beslutet skickas till
För kännedom
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 214

Dnr 2017-00526

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige - Margareta Frejd-Merbom (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län för ny sammanräkning
Bakgrund
Margareta Frejd-Merbom (M) har i en skrivelse, den 6 september 2017,
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Margareta Frejd-Merbom
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 215

Dnr 2017-00457

Val av ersättare i Åbovägen AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Sven-Olof Gustafsson (S) till ny ersättare i
Åbovägen AB till och med årsstämman 2019.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Vidingehem AB har uppmärksammat att styrelsen i Åbovägen AB inte
överensstämmer med styrelsen i Vidingehem AB.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt augustisammanträde att entlediga
Cornelia Ennerfors från uppdraget som ersättare i styrelsen men lämnade då
ersättarplatsen vakant.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 34/2017 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige utser Sven Olof Gustafsson (S) till ny ersättare i
Åbovägen AB till och med årsstämman 2019.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Sven-Olof Gustafsson
Vidingehem AB
Förtroendemannaregistret
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§ 216

Dnr 2017-00570

Val av ledamot i byggnadsnämnden samt ersättare i
styrelsen för Huseby Bruk AB efter Hugo Carlsson (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar anmälan av flytt.
2. Kommunfullmäktige utser Agneta Nordlund G:son (M) till ny
ledamot i byggnadsnämnden efter Hugo Carlsson (M) till och med
2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Delgash Ramadhan (M) till ny ersättare i
byggnadsnämnden till och med 2018-12-31.
4. Kommunfullmäktige utser Pierre Wiberg (M) till ny ersättare i
styrelsen för Huseby Bruk AB till och med årsstämman 2019.
5. Paragrafen justeras omedelbart
Bakgrund
Hugo Carlsson (M) har meddelat att han har flyttat från kommunen.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 35/2017 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige noterar anmälan av flytt.
2. Kommunfullmäktige utser Agneta Nordlund G:son (M) till ny
ledamot i byggnadsnämnden efter Hugo Carlsson (M) till och med
2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Delgash Ramadhan (M) till ny ersättare i
byggnadsnämnden till och med 2018-12-31.
4. Kommunfullmäktige utser Pierre Wiberg (M) till ny ersättare i
styrelsen för Huseby Bruk AB till och med årsstämman 2019.
5. Paragrafen justeras omedelbart
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Beslutet skickas till
För kännedom
Hugo Carlsson
Agneta Nordlund G:son
Delgash Ramadhan
Pierre Wiberg
Byggnadsnämnden
Huseby Bruk AB
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 217

Dnr 2017-00588

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen
Vidingehem AB- Agnes Hultgren (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Sven-Olof Gustafsson till ny ersättare i
Vidingehem AB till och med årsstämman 2019.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Agnes Hultgren (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
Vidingehem AB.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 36/2017 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Sven Olof Gustafsson (S) till ny ersättare i
Vidingehem AB till och med årsstämman 2019.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Agnes Hultgren
Sven-Olof Gustafsson
Vidingehem AB
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
60 (72)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-10-17

§ 218

Dnr 2017-00543

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen samt ledamot i Huseby Bruk ABMaria Carlsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Marie-Louise Gustafsson (S) till ny
ersättare i kommunstyrelsen till och med 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Rose-Marie Holmqvist (S) till ledamot i
styrelsen för Huseby Bruk AB till och med årsstämman 2019.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Maria Carlsson (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen i som ersättare i
kommunstyrelsen samt ledamot i Huseby Bruk AB
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 37/2017 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Marie-Louise Gustafsson (S) till ny
ersättare i kommunstyrelsen till och med 2018-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Rose-Marie Holmqvist (S) till ledamot i
styrelsen för Huseby Bruk AB till och med årsstämman 2019.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Maria Carlsson
Marie-Louise Gustafsson
Rose-Marie Holmqvist
Kommunstyrelsen
Huseby Bruk AB
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 219

Dnr 2017-00520

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden- Anna Zelvin (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Elisabeth Sigfridsson (KD) till ny
ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Anna Zelvin (KD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 38/2017 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Elisabeth Sigfridsson (KD) till ny
ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Anna Zelvin
Elisabeth Sigfridsson
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 220

Dnr 318006

Val av styrelse och lekmannarevisorer i bolag för
försäljning av Växjö 12:15, Stenladugården
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar utse följande styrelse i bolaget till och
med årsstämman 2019:
Sandahl, Olle. ordf., (KD)
Mossberg, Örjan. vord, (V)
Nordmark, Gunnar. led, (L)
Boson, Dan. led, (M)
Wartoft, Kerstin. led, (MP)
Eriksson, Åke. led, (S)
Eklund, Stig-Arne. led, (S)
Christensen, Eva. ers, (M)
Franzén, Anders. ers, (C)
Lundstedt, Karin. ers, (S)
Dickner, Alicia. ers, (S)
2. Kommunfullmäktige beslutar att följande personer ska vara
lekmannarevisorer respektive lekammarevisorsersättare i bolaget till
och med årsstämman 2019:
Häggsgård Ann-Mari, (S) lekmannarevisor
Geijer Carl, (M) lekmannarevisor
Olsson Bertil, (KD) ersättare
Ericsson Eva, (L) ersättare
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunfullmäktige behandlar idag ett ärende om bildande av ett bolag för
försäljning av fastigheten Växjö 12:15.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 39/2017 lämnat förslag på styrelse och
lekmannarevisorer i bolaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
För kännedom
Videum AB
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 221

Dnr 2017-00527

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden - Margareta Frejd- Merbom (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Andrea Curtsby (M) till ny ersättare i
kultur- och fritidsnämnden till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Margareta Frejd-Merbom (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 41/2017 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Andrea Curtsby (M) till ny ersättare i
kultur- och fritidsnämnden till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Margareta Frejd- Merbom
Andrea Curtsby
Kultur- och fritidsnämnden
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 222

Dnr 2017-00600

Avsägelse från uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen- Pontus Nordfjell (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Ellen Franzén (SD) till ny ledamot i
kommunstyrelsen till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Pontus Nordfjell (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 42/2017 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Ellen Franzén (SD) till ny ledamot i
kommunstyrelsen till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Pontus Nordfjell
Ellen Franzén
Kommunstyrelsen
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 223

Dnr 2017-00009

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
2017-09-14 Motion om upprättande av välfärdsbokslut- Eva-Britt
Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
Medborgarförslag
2017-10-05 Medborgarförslag om fyrverkeriförbud
2017-09-29 Medborgarförslag om fler laddplatser för elbilar i Växjö
kommun
2017-09-26 Medborgarförslag om avlopp i Furuby
2017-09-23 Medborgarförslag om klockor vid samtliga busshållplatser med
bås/tak
2017-09-21 Medborgarförslag om tillgänglighet i trafiken
2017-09-21 Medborgarförslag om ett NP-centrum med samordnare för
barn, ungdomar och vuxna med NP-funktionsnedsättning
2017-09-01 Medborgarförslag om åtgärder för att sänka hastigheten på
Evedalsvägen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 224

Dnr 2017-00098

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta
genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta
genom medborgarförslag:
 Medborgarförslag om klockor vid samtliga busshållplatser med
bås/tak överlämnas till tekniska nämnden
 Medborgarförslag om avlopp i Furuby överlämnas till tekniska
nämnden
 Medborgarförslag om tillgänglighet i trafiken överlämnas till
tekniska nämnden
 Medborgarförslag om åtgärder för att sänka hastigheten på
Evedalsvägen 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
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 225

Dnr 2017-00005

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Följande beslut och skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige efter
senaste sammanträdet:
2017-10-04 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-09-27 § 79 rörande
medborgarförslag om fotbollsmål på grusplan i Lammhult
2017-09-14 Byggnadsnämndens beslut rörande medborgarförslag om
förenklad process för bygglov för solpaneler
2017-09-13 Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Anton Dackenberg (S)
2017-09-14 Utbildningsnämndens beslut i § 119/2017 över
medborgarförslag om att följa Livsmedelsverkets råd om
sötsaker även inom utbildningsförvaltningen på Växjös skolor
och fritidshem
2017-09-14 Utbildningsnämndens beslut i § 53/2017 om medborgarförslag
om att bygga ut förskolan Skansen i Rottne
2017-09-08 Tekniska nämndens beslut rörande medborgarförslag om att
anlägga en hundrastgård vid Skyttegatan, Öster
2017-09-04 Nämnden för arbete och välfärden § 12/2017 rapportering av ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SOL 2017 kvartal 2
2017-09-04 Tekniska nämndens beslut rörande medborgarförslag om
asfaltering och tillkomst av cykelbanor i norra delen av Växjö
tätort
2017-08-22 Kommunstyrelsens beslut 2017-08-15 § 260 om uppföljning
enligt kommunallagen av de kommunala bolagen för
verksamhetsåret 2016
Pierre Wiberg (M) tar upp ett arbetsmiljöproblem där tjänstemän involverade
i stadhusprojektet har känt sig beskyllda och ifrågasatta och betonar vikten
av att hålla en god ton i dialog med tjänstepersonorganisationer.
Åsa Karlsson Björkmarker (S) vill med anledning av Pierre Wibergs inlägg
betona att all kritik mot underlag eller liknande riktar sig mot majoriteten
och inte tjänstepersonorganisationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
69 (72)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-10-17

§ 226

Dnr 2017-00569

Anmälan till Länsstyrelsen om ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Hugo Carlsson (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar anmälan.
2. Kommunfullmäktige skickar anmälan till Länsstyrelsen i Kronobergs
län för en ny sammanräkning.
Bakgrund
Hugo Carlsson (M) har meddelat att han flyttat från kommunen.
Uppdraget han innehar som ersättare i kommunfullmäktige har därmed
upphört då han inte längre är valbar.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Hugo Carlsson
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 227

Dnr 2017-00599

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning- Pontus Nordfjell
(SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Ellen Franzén (SD) till ny ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
Bakgrund
Pontus Nordfjell (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutet skickas till
För kännedom
Pontus Nordfjell
Ellen Franzén
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 228

Dnr 317980

Anmälan av gruppledare för Kristdemokraterna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar anmälan i protokollet.
Bakgrund
Jon Malmqvist (KD) anmäler att han är ny gruppledare för
Kristdemokraterna från och med den 17 oktober 2018.

Beslutet skickas till
För kännedom
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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