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§ 231

Justering
Justerare

Marie-Louise Gustavsson (S)
Yusuf Isik (S)

Plats och tid

Kommunkansliet, fredagen den 23 november kl.
13.00

Justerade paragrafer

§§ 229-256

Ajournering

15.40-16.10,
17.10-17.20 Allmänhetens frågestund
18.20-18.35

Allmänhetens
frågestund

Jan-Erik Davidsson frågar kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande Per Schöldberg (C) om Växjö
kommun vill utmana i kampen om att bli Europas
bästa stad för integration.
Per Schöldberg svarar.
Anders Ekborg frågar kultur- och fritidsnämndens
ordförande Eva Johansson (C) om varför
kommunen inte köper in böcker från debuterande
författare från Kronobergs län samt varför inte
författarförbundets medlemmar får arvode enligt
förbundets rekommendationer av Växjö kommun.
Eva Johansson svarar.

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§§ 229- del av § 233, 236, del av § 233-235, 237256
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Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

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

Justerare

……………………………………
Yusuf Isik
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2017-11-21 är justerat.
Anslagsdag

2017-11-27

Anslaget tas ner

2017-12-19

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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§ 229

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Marie-Louise Gustafsson (S) och Yusuf
Isik (S) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera dagens
protokoll.
Justering äger rum fredagen 24 november kl. 13.00 i kommunhuset.
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§ 230

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande ändring:
• Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S) från ordförande
i organisations- och personalutskottet, Per Schöldberg (C) om
måltidsorganisationen utgår
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
dagordningen med följande ändring:
• Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S) från ordförande
i organisations- och personalutskottet, Per Schöldberg (C) om
måltidsorganisationen utgår
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§ 231

Dnr 318398

Information från Lars Idermark, VD och koncernchef för
Södra
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Lars Idermark, VD och koncernchef för Södra informerar om koncernens
verksamhet och skogsindustrins och Södras utveckling.
Marknaden växer globalt sett och det finns goda förutsättningar för
skogssektorn och skogsindustrin i Sverige. Koncernen arbetar på en rad
områden och är ledande när det gäller avsalumassa och är en av Sveriges
största sågverksrörelser.
Lars Idermark informerar om att koncernen utöver de finansiella målen har
hållbarhetsmål som likställs med de finansiella målen. Hållbarhetsmålen
finns under följande områden: Fossilfri produktion, förbättrad skogstillväxt,
samt arbetsmiljö- och hälsa.
Koncernen har investerat över 10 miljarder sedan 2014 i bland annat sågverk
och massabruk och investerar mycket i innovation och utveckling av
produkter.
Avslutningsvis beskriver Idermark naturvårdsarbetet som koncernen och
dess medlemmar bedriver.
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§ 232

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Håkan Frizén (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) om
hur nöjda den politiska majoriteten är med medborgardialogen i frågan om
nytt stadshus.
Anna Tenje svarar.
Eva-Britt Svensson (V) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande, Eva
Johansson (C), om fria ordets hus och om ett planerat samarrangemang med
Feministiskt Initiativ är förbjudet då detta parti inte sitter
kommunfullmäktige.
Eva Johansson svarar.
Henrik Vahldiek (S) frågar tekniska nämndens ordförande, Sofia Stynsberg
(M), om varför en gång- och cykelväg på Hovshaga inte är belyst samt om
åtgärder för att förbättra belysningen vid busshållplatser.
Sofia Stynsberg (M) svarar.
Ann-Christin Eriksson (V) frågar kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Per
Schöldberg (C), om samordning av bostadsköer genom Boplats Växjö och
om samtal förts med privata fastighetsägare.
Per Schöldberg svarar.
Cecilia Lundin Danielsson (S) frågar tekniska nämndens ordförande, Sofia
Stynsberg (M), om säkerheten vid Växjösjön avseende räddningsbojar och
stegar.
Sofia Stynsberg svarar.
Carin Högstedt (V) frågar ordförande i byggnadsnämnden, Nils Fransson
(L), om centrumfastigheten i Sandsbro och när byggnaden ska rivas och
bostäder kan byggas.
Nils Fransson svarar.
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Maria Carlsson (S) frågar tekniska nämndens ordförande, Sofia Stynsberg
(M), om det finns planer på att åtgärda trafiksituationen vid rondellen vid
Arenastaden i samband med matcher.
Sofia Stynsberg svarar.
Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar tekniska nämndens ordförande, Sofia
Stynsberg (M), om hur prioritering av gång- och cykelvägar sker vid de
större ombyggnationer som planeras i Centrum.
Sofia Stynsberg svarar
Tomas Thornell (S) frågar Jon Malmqvist (KD) om äldreboendegaranti och
om Kristdemokraterna kommer lägga förslag om äldreboendegaranti i Växjö
kommun.
Jon Malmqvist svarar.
Eva Britt Svensson (V) frågar kommunstyrelsens ordförande, Anna Tenje
(M), om me too-kampanjen och om kommunens styrande dokument och
arbete behöver ändras med anledning av kampanjen.
Anna Tenje svarar.
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§ 233

Dnr 2015-00761

Byggnation av nytt stadshus samt försäljning av
befintligt kommunhus
Kommunfullmäktiges beslut
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
(PoGavtalet), 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
8, och att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
detsamma.
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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
dotterdotter-bolag som i sin tur ägs Vöfabs helägda dotterbolag
Vöfab Fastigheter AB och att dotterbolaget sedan får sälja aktierna i
dotter-dotterbolaget 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
lekmannarevisorer i bolagen för tiden intill slutet av årsstämman
2019. Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska
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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.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserver sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
På följande grunder reserverar vi oss mot beslutet att sälja befintliga
kommunhuset och låta bygga nytt på löpande räkning.
Priset för ett nytt kommunhus vid Norra Stationsområdet är mycket högt och
dessutom synnerligen osäkert. Det finns ett riktpris men bygget sker på
löpande räkning vilket framgår av kontraktet mellan Vöfab och Skanska. Det
hela kan bli dyrt för Växjös skattebetalare. I fullmäktigedebatten påstås att
85% av kostnaderna är garanterade i upphandling. Påståendet har inte
bekräftats!
Det finns en risk med det så kallade vardagsrummet. Det rummet kan
beskrivas vacker och det har arkitekten gjort men hur blir det i verkligheten.
Risken att det blir ett ”tillhåll” är stor och kostnader för bevakning eller
värdar för att få det att fungera finns inte med i kalkylerna.
En viktig pusselbit som saknas i jämförelserna är värdet av 140 p-platser.
Nuvarande kommunhus har 200 p-platser. Det nya enbart 15. Motsvarande
45 p-platser görs det så kallat P-köp för (250 000 kr per plats). Men värdet
av resterande 140 p-platser som finns i dagsläget saknas helt i kalkylerna.
Det handlar om så mycket som 35 miljoner kronor om varje plats motsvarar
ett p-köp eller det dubbla om p-platserna värderas enligt vad de faktiskt
kostat i kommunens garage under WTC-huset.
Hanteringen av ärendet kunde ha varit bättre. Avsaknaden av tillräcklig
dialog med medborgarna och de kommunanställda som nu arbetar i det
befintliga kommunhuset är tydlig. Det visas genom ”folkets röst” som hörts
på ett ovanligt tydligt sätt i media och på gator och torg i debatten om att
lämna kommunhuset och flytta in i det betydligt mindre glashuset vid
järnvägen.
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Enligt handlingarna kan kommunen spara drygt 15 miljoner kronor på att
behålla det befintliga kommunhuset ett antal år till. Hyran som kommunen
betalar, 19,5 miljoner per år, innehåller ett antal miljoner för underhåll och
reparationer. Dessa pengar har med god marginal räckt de senaste åren.
Eftersom nuvarande kommunhus har stora förtjänster, och gott duger ett
antal år ytterligare, och eftersom den tiden kan användas till en
förutsättningslös undersökning av hur kommunens framtida lokalbehov ska
tillgodoses på bästa sätt reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig
mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:
Renoveringsbehovet av nuvarande kommunhus, kvarter Ansgarius, är varken
totalt eller akut. Många arbetsplatser runt om i kommunen är i sämre skick
och inom skolan behövs nya lokaler byggas. I dagsläget råder en
högkonjunktur med höga priser på byggmarknaden. Investeringen riskerar på
så vis att tränga undan viktig arbetskraft på arbetsmarknaden och fördyra
byggandet av bostäder och nödvändiga skolinvesteringar. Växjö kommun
står inför stora och viktiga investeringar i såväl lokaler som verksamhet och
dessa bör prioriteras framför ett nytt stadshus.
Med anledning av ovanstående reserverar sig Socialdemokraterna mot
beslutet.
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
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Växjö stationsområde pågår just nu en stor omdaning och detaljplanearbetet
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
Kommunstyrelsen har i § 395/2017 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
(PoGavtalet), 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 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
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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
dotterdotter-bolag som i sin tur ägs Vöfabs helägda dotterbolag Vöfab
Fastigheter AB och att dotterbolaget sedan får sälja aktierna i dotterdotterbolaget 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
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 med anledning av återremissen lämnat kompletterande
information i en skrivelse daterad 6 november 2017.
Kommunfullmäktige har i § 194/2017 beslutat 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
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•

•

•
•

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

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) med instämmande av Anna Tenje (M), Jon Malmqvist
(KD), Oliver Rosengren (M), Andreas Ekman (M), Cheryl Jones Fur (MP),
Nils Fransson (L), Andreas Håkansson (C), Andreas Lindström (M), Pernilla
Tornéus (M), Sofia Stynsberg (M), Ulf Hedin (M), Sigvard Jakopsson (M)
och Bo Frank (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Örjan Mossberg (V) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S),
Gunnar Storbjörk (S), Emelie Öberg (S) och Eva Britt Svensson (V):
Kommunfullmäktige avslår förslaget att bygga nytt stadshus och försälja
befintligt kommunhus.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
20 (54)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-11-21

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej för bifall till Örjan Mossbergs yrkande
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 34 jaröster mot 24 nej-röster för Örjan Mossbergs yrkande. 3 ledamöter var
frånvarande. Se omröstningsbilaga 1

Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Fastighetsförvaltning AB
Jernhusen AB
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
21 (54)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-11-21

§ 234

Dnr 2017-00010

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden medge att interpellationer
som har inkommit får ställas.
Följande interpellationer har inkommit sedan senaste sammanträdet:
2017-10-09 Interpellation från Carin Högstedt (V) till kommunstyrelsens
ordförande om relationen personal inom styrning, ledning och
kontroll kontra operativt arbete i Växjö kommun
2017-10-13 Interpellation från Åsa Karlsson Björkmarker (S) till
ordförande i kommunstyrelsens organisations- och
personalutskott rörande måltidsorganisationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
22 (54)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-11-21

§ 235

Dnr 2017-00602

Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S)
från ordförande i kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Per Schöldberg (C) om
måltidsorganisationen
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§ 236

Dnr 2017-00291

Medborgarförslag om att Växjö kommun inför krav på
kollektivavtal vid upphandling och inköp
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Svensk lagstiftning tillåter
inte ett generellt krav på kollektivavtal hos anbudslämnare. Växjö kommun
bevakar löpande upphandlingsmyndighetens råd och riktlinjer i denna
komplexa frågeställning och Växjö kommun kommer framöver att ta fram en
lämplig strategi för att kunna hantera frågorna.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Två förslagsställare har den 24 april 2017 inkommit med ett
medborgarförslag om att Växjö kommun ska införa krav på svenska
kollektivavtal i kommunens inköps- och upphandlingsregler.
Beslutsunderlag
En av förslagsställarna deltar vid dagens sammanträde och presenterar sitt
förslag.
Kommunstyrelsen har i § 383/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
avslå medborgarförslaget. Svensk lagstiftning tillåter inte ett generellt krav
på kollektivavtal hos anbudslämnare. Växjö kommun bevakar löpande
upphandlingsmyndighetens råd och riktlinjer i denna komplexa
frågeställning och Växjö kommun kommer framöver att ta fram en lämplig
strategi för att kunna hantera frågorna.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 september 2017 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att bland annat att det generellt inte är tillåtet
att ställa tvingande krav på att svenska kollektivavtal ska följas.
Upphandlingsmyndigheten har ett vägledande ansvar i frågan om hur
arbetsrättsliga villkor bör ställas i relevanta upphandlingar. Växjö kommun
bevakar löpande upphandlingsmyndighetens råd och riktlinjer i denna
komplexa frågeställning och Växjö kommun kommer framöver att ta fram en
lämplig strategi för att kunna hantera frågorna dels ur praktisk, dels ur laglig
aspekt.
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Ordförande har i en skrivelse daterad 2 oktober 2017 lämnat följande förslag
till beslut: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Svensk
lagstiftning tillåter inte ett generellt krav på kollektivavtal hos
anbudslämnare. Växjö kommun bevakar löpande upphandlingsmyndighetens
råd och riktlinjer i denna komplexa frågeställning och Växjö kommun
kommer framöver att ta fram en lämplig strategi för att kunna hantera
frågorna.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva-Britt Svensson (V) med instämmande av Malin Lauber (S):
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att lagstiftningen inte
tillåter ett generellt krav på kollektivavtal, men däremot
kollektivavtalsliknande krav, vilket Växjö kommun ska tillämpa. Växjö
kommun bevakar fortlöpande upphandlingsmyndigheten råd och riktlinjer i
denna fråga.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkanden 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
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag med 34 jaröster mot 24 nej-röster för Eva-Britt Svenssons yrkande. 3 ledamöter var
frånvarande. Se omröstningsbilaga 2.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställarna
Upphandlingschefen
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§ 237

Dnr 2017-00462

Medborgarförslag om att öka tillsynen gällande stoppoch parkeringsförbud
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att införa specifika
kontroller av enskilda företag eller personer. I uppdraget med övervakning
av kommunala gator och övriga ytor, ingår en kontinuerlig kontroll av
efterlevnad av alla lokala trafikföreskrifter.
Bakgrund
Medborgare har föreslagit riktade åtgärder gentemot PostNord då de enligt
förslagsställaren inte följer gällande trafikregleringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 384/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget om att införa specifika kontroller av enskilda företag
eller personer. I uppdraget med övervakning av kommunala gator och övriga
ytor, ingår en kontinuerlig kontroll av efterlevnad av alla lokala
trafikföreskrifter.
Tekniska nämnden har i § 146/2017 föreslagit att kommunfullmäktige fattar
följande beslut:
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och föreslår
kommunfullmäktige att avslå önskemålet att införa några specifika kontroller
av enskilda företag eller personer. I uppdraget med övervakning av
kommunala gator och övriga ytor, ingår en kontinuerlig kontroll av
efterlevnad av alla lokala trafikföreskrifter.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 238

Dnr 2017-00422

Medborgarförslag om att dra in Postnords tillfälliga
dispens att nyttja gång- och cykelvägar samt trottoarer
för utdelning av post med motorfordon
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att dra in den tillfälliga
dispens som PostNord har för ”club car-fordon” och transportmopeder på
vissa gång- och cykelbanor.
Bakgrund
Medborgare har föreslagit en indragning av den dispens som PostNord har
för angivna fordon på vissa gång- och cykelbanor. Detta på grund av att
PostNord, enligt förslagsställaren, missbrukar dispensen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 385/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget om att dra in den tillfälliga dispens som PostNord har för
”club car-fordon” och transportmopeder på vissa gång- och cykelbanor.
Tekniska nämnden har i § 147/2017 föreslagit att kommunfullmäktige fattar
följande beslut:
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och föreslår
kommunfullmäktige att avslå önskemålet om att dra in den tillfälliga dispens
som PostNord har för ”Club Car-fordon” och transportmopeder på vissa
gång- och cykelbanor.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
27 (54)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-11-21

§ 239

Dnr 2017-00571

Medborgarförslag om fyrverkeriförbud
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande:
Kommunfullmäktige beslutade i § 98/2015 om ändring av Växjö kommuns
lokala ordningsföreskrifter för att på så vis begränsa användandet av
pyrotekniska varor till specifika områden vid specifika tillfällen. Beslutet
upphävdes av länsstyrelsen, och fastslogs slutligen av kammarrätten.
Kommunfullmäktige konstaterar att gällande lagstiftning dessvärre inte
tillåter ett sådant förbud som föreslås i medborgarförslaget.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i oktober 2017 föreslås att Växjö kommun
förbjuder användandet av fyrverkerier i Växjö tätort. Förslagsställaren menar
att om stadens befolkning är i behov av att skjuta/se raketer under högtider
får dessa aktiviteter ske utanför staden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 386/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med följande:
Kommunfullmäktige beslutade i § 98/2015 om ändring av Växjö kommuns
lokala ordningsföreskrifter för att på så vis begränsa användandet av
pyrotekniska varor till specifika områden vid specifika tillfällen. Beslutet
upphävdes av länsstyrelsen, och fastslogs slutligen av kammarrätten.
Kommunfullmäktige konstaterar att gällande lagstiftning dessvärre inte
tillåter ett sådant förbud som föreslås i medborgarförslaget.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Anna Tenje (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
Förslagsställen
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§ 240

Dnr 2017-00610

Medborgarförslag om att det nya stadshuset byggs på
Araby Dalbo
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om ett nytt stadshus på
Araby Dalbo. Kommunstyrelsen beslutade redan i december 2015 att uppdra
åt kommunchefen att planera för ett nytt kommunhus för 600 personer vid
norra stationsområdet. Beslutet motiverades med att platsen möter
medborgarnas ökade krav på tillgänglighet, alldeles intill Växjö
stationsområde med både tåg och bussangöring.
Bakgrund
I ett medborgarförslag, som inkom 17 oktober 2017, föreslås en utredning
kring placeringen av stadshuset. Förslaget från förslagsställaren är att det bör
utredas om stadshuset kan placeras på Araby Dalbo.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 394/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget om ett nytt stadshus på Araby Dalbo. Kommunstyrelsen
beslutade redan i december 2015 att uppdra åt kommunchefen att planera för
ett nytt kommunhus för 600 personer vid norra stationsområdet. Beslutet
motiverades med att platsen möter medborgarnas ökade krav på
tillgänglighet, alldeles intill Växjö stationsområde med både tåg och
bussangöring.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 241

Dnr 2017-00604

Taxa för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar, med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken, reviderat
förslag till Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. De nya taxorna
träder kraft 1 januari 2018.
Bakgrund
Förslaget till taxa är av samma modell som Växjö kommuns nuvarande
miljöbalkstaxa och följer till stor del Sverige kommuner och landstings
(SKL) förslag (senast rev 2017-05-19). Taxemodellen bygger på att olika
typer av prövningar, tillstånds och verksamhetstyper som nämnden har
tillsyn på till-delas ett visst antal tillsynstimmar, som sedan multipliceras
med timtaxan för att få fram prövningskostnad eller årsavgift.
Enligt 27 kap 1 § Miljöbalken får Kommunfullmäktige meddela föreskrifter
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken samt för prövning och
tillsyn med anledning av EU-förordningar inom miljöbalkens
tillämpningsområde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 387/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta att anta, med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken, reviderat förslag till
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. De nya taxorna träder kraft
1 januari 2018.
Miljö – och hälsoskyddsnämnden har i § 102/2017 fattat följande beslut:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anhåller att Kommunfullmäktige med stöd
av 27 kap 1 § miljöbalken antar reviderat förslag till ”Taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken” samt beslutar att den träder kraft den 1 januari
2018.
Miljö – och hälsoskyddskontoret har i en skrivelse daterad 18 september
2017 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att nuvarande
taxa enligt miljöbalken antogs av fullmäktige 2014-12-16 § 272 och trädde i
kraft den 1 januari 2015. Taxebilaga 2 till denna taxa har nu delvis blivit
inaktuell på grund av ändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251).
Uppdelningen av verksamheter i Miljöprövningsförordningen ligger till
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grund för taxebilaga 2. Vad gäller timfaktorn har den i möjligaste mån lagts
på samma nivå som den nuvarande taxebilaga 2.
I taxebilaga 1 sker det också en mindre förändring. Förändringen är ett
förtydligande vid prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning
eller anslutning av vattentoalett.

Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Författningssamlingen
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§ 242

Dnr 2017-00547

Fastighetsreglering rörande Bergkvara 6:1, Bergkvara
6:21 och Öjaby 1:17
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering
där kommunen förvärvar ca 160 hektar av fastigheten del av Växjö
Bergkvara 6:1, samt att kommunen överlåter ca 20 hektar av fastigheten del
av Växjö Bergkvara 6:21. Köpeskillingen är åttioenmiljoneretthundratusen
(81 100 000) kronor jämte övriga villkor, bilaga 1.
Bakgrund
Växjö Bergkvara 6:1 är belägen inom ett område i västra Växjö som är
delvis utpekat i översiktsplanen som verksamhetsområde och som ingår i det
antagna planprogrammet för Växjö Västra Verksamhetsområde. Växjö
kommun har efter förhandling blivit erbjuden att köpa fastigheten del av
Växjö Bergkvara 6:1 av Nils Posse. I samma överenskommelse överlåter
kommunen del av fastigheten Växjö Bergkvara 6:21 till Nils Posse.
Köpeskilling är åttioenmiljoneretthundratusen kronor.
Växjö kommuns förvärv villkoras av att kommunfullmäktige godkänner
avtalet genom beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 388/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
godkänna överenskommelse om fastighetsreglering där kommunen förvärvar
ca 160 hektar av fastigheten del av Växjö Bergkvara 6:1, samt att kommunen
överlåter ca 20 hektar av fastigheten del av Växjö Bergkvara 6:21.
Köpeskillingen är åttioenmiljoneretthundratusen (81 100 000) kronor jämte
övriga villkor, bilaga 1.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 3 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår följande:
Växjö kommun är en attraktiv plats för näringslivet och för att möta
näringslivets framtida behov behövs mer verksamhetsmark i och kring
Växjö. Markområdet har ett gynnsamt logistiskt läge med sin närhet till
Växjö flygplats och väg 30 och utgör ett viktigt strategiskt förvärv för
kommunen i ett led att skapa ett nytt större verksamhetsområde i västra
Växjö.
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Med detta förvärv kommer Växjö kommun att kunna erbjuda ett attraktivt
läge för många olika typer av företag och skapa möjligheter för många
företag att växa i under en lång tid framöver.
Området gränsar till pågående detaljplaneläggning där Växjö kommun
tillsammans med en privat aktör gemensamt tar fram ca 200 hektar
verksamhetsmark i västra Växjö.
Yrkanden
Nils Fransson (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 kännedom
Markägaren
Planeringschefen
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§ 243

Dnr 2017-00614

Ombildning av Växjö Rom 1, Växjö Harven 1 och Växjö
Slåttern 1 till bostadsrätter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheterna Växjö Rom 1,
Växjö Harven 1 och Växjö Slåttern 1 får säljas ner till ett av
Växjöbostäder AB helägt dotter-dotterbolag och att aktierna i
dotterdotterbolaget därefter får säljas till bostadsrättsföreningen.
2. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB för detta
ändamål får förvärva ett dotter-dotterbolag.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bolagsordning.
4. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse
styrelseledamöter och ersättare i bolaget för tiden intill slutet av
årsstämman 2016. Om aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska
styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den
nye ägaren tillträder aktierna.
5. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse
lekmannarevisorer i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman
2016. Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska
lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag upphöra den dag
då den nye ägaren tillträder aktierna.
6. Kommunfullmäktige medger att dotterbolaget, sedan aktierna
överlåtits, till och med utgången av 2020 får behålla vården av de
allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis
behövs i verksamheten.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig
mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:
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Det är av största vikt att Växjöbostäder även fortsättningsvis har ett stort och
varierat utbud av hyresrätter i sitt bestånd. Det finns idag en väl fungerande
marknad för bostadsrätter för de som önskar den formen av boende. De
aktuella bostäderna är attraktiva marklägenheter. För att Växjöbostäder ska
leva upp till det som enligt ägardirektiven är bolagets huvuduppgift, att verka
för att kommunen inom centralorten har ett pris- och kvalitetsvarierat utbud
av attraktiva bostäder i hyresform, bör de aktuella fastigheterna inte säljas
och ombildas.
Med anledning av ovanstående reserverar sig Socialdemokraterna mot
beslutet.
Bakgrund
Bakgrund och hemställan framgår av skrivelse från Växjöbostäder AB med
bilagor.
Försäljningen ska genom så kallad ”paketering”. Då Växjöbostäder
emellertid har gjort ett flertal paketeringar genom åren kan bolaget inte, utan
skatteeffekt, längre själv sälja aktier i bolag där fastigheterna paketeras utan
istället säljs ett dotter-dotterbolag genom ett så kallat mellanbolag. Detta
upplägg användes vid försäljningen av knappt 2 000 lägenheter och av praxis
från Skatteverket och Högsta förvaltningsdomstolen följer att upplägget har
godtagits.
I övrigt gäller den rutin som kommunfullmäktige har fastställt i ärende §
244/2008 innebärande bland annat att det är VKAB som slutligt godkänner
att affären genomförs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 389/2017 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheterna Växjö Rom 1,
Växjö Harven 1 och Växjö Slåttern 1 får säljas ner till ett av
Växjöbostäder AB helägt dotter-dotterbolag och att aktierna i
dotterdotterbolaget därefter får säljas till bostadsrättsföreningen.
2. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB för detta
ändamål får förvärva ett dotter-dotterbolag.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bolagsordning.
4. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse
styrelseledamöter och ersättare i bolaget för tiden intill slutet av
årsstämman 2016. Om aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska
styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den
nye ägaren tillträder aktierna.
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5. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse
lekmannarevisorer i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman
2016. Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska
lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag upphöra den dag
då den nye ägaren tillträder aktierna.
6. Kommunfullmäktige medger att dotterbolaget, sedan aktierna
överlåtits, till och med utgången av 2020 får behålla vården av de
allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis
behövs i verksamheten.
Yrkanden
Rose-Marie Holmqvist (S) med instämmande av Örjan Mossberg (V):
Kommunfullmäktige avslår hemställan gällande att fastigheterna Växjö Rom
1, Växjö Harven 1 och Växjö Slåttern 1 ombildas och säljs till
bostadsrättsföreningen.
Jon Malmqvist (KD): 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 Rose-Marie Holmqvists yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 34 jaröster mot 24 nej-röster för Rose-Marie Holmqvists yrkande. Tre ledamöter
var frånvarande. Se omröstningsbilaga 3.

Beslutet skickas till
För kännedom
Växjöbostäder AB
Växjö Kommunföretag AB
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§ 244

Dnr 2017-00615

Försäljning av del av Laxen 5, Hovslund, Växjö
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder får sälja del av
fastigheten Laxen 5, Växjö, antingen genom paketering enligt punkt
2 eller som renodlad fastighetsförsäljning.
2. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheten får säljas ner till ett
dotter-dotterbolag som i sin tur ägs av ett av Växjöbostäder AB
helägt dotterbolag (mellanbolaget) och att dotterbolaget sedan får
sälja aktierna i dotter-dotterbolaget till en extern köpare.
3. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB för detta
ändamål får förvärva ett bolag.
4. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bolagsordning.
5. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse
styrelseledamöter och ersättare i bolaget för tiden intill slutet av
årsstämman 2019. Om aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska
styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den
nye ägaren tillträder aktierna.
6. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse
lekmannarevisorer i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman
2019. Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska
lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag upphöra den dag
då den nye ägaren tillträder aktierna.
7. Kommunfullmäktige medger att dotterbolaget, sedan aktierna
överlåtits, till och med utgången av 2020 får behålla vården av de
allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis
behövs i verksamheten.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 335/2017 följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar till Växjöbostäder AB att slutföra
förhandlingarna med vinnande förslag APP Properties AB i enlighet
tävlingsprogrammets steg 2 och juryns beslut.
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2. Kommunstyrelsen uppdrar till Växjöbostäder AB att efter avslutad
förhandling enligt steg 2 lyfta ärendet om försäljning till
kommunfullmäktige i enlighet med gällande rutin.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 390/2017 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder får sälja del av
fastigheten Laxen 5, Växjö, antingen genom paketering enligt punkt
2 eller som renodlad fastighetsförsäljning.
2. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheten får säljas ner till ett
dotter-dotterbolag som i sin tur ägs av ett av Växjöbostäder AB
helägt dotterbolag (mellanbolaget) och att dotterbolaget sedan får
sälja aktierna i dotter-dotterbolaget till en extern köpare.
3. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB för detta
ändamål får förvärva ett bolag.
4. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bolagsordning.
5. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse
styrelseledamöter och ersättare i bolaget för tiden intill slutet av
årsstämman 2019. Om aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska
styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den
nye ägaren tillträder aktierna.
6. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse
lekmannarevisorer i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman
2019. Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska
lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag upphöra den dag
då den nye ägaren tillträder aktierna.
7. Kommunfullmäktige medger att dotterbolaget, sedan aktierna
överlåtits, till och med utgången av 2020 får behålla vården av de
allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis
behövs i verksamheten.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 oktober 2017 lämnat förslag till
beslut.
Växjöbostäder har i en hemställan till kommunfullmäktige daterad 20
oktober 2017 redogjort för ärendet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjöbostäder AB
Växjö kommunföretag AB
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§ 245

Dnr 2017-00302

Revidering av förbundsordning för Sydarkivera
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och
ekonomi.
Bakgrund
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars 2017 § 5 antagit ny
förbundsordning att gälla från och med 2017-04-01.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige samma datum § 4 antagit följande nya
förbundsmedlemmar: Borgholm, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Vadstena,
Vellinge och Åtvidaberg. Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny
förbundsordning finns i gällande förbundsordning daterad 2017-04-01.
Större förändringar i Sydarkiveras förbundsordning:
• Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare.
• Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya
förbundsmedlemmar.
• Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av nya
förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars respektive
fullmäktige utan beslutas av Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Nya
förbundsmedlemmar tar förbundsordningen i sin helhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 396/2017 föreslagit att kommunfullmäktige antar
förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive
bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande
kommuners kommunfullmäktige. Växjö kommun har i fullmäktigebeslut
2016-10-18 beslutat att utträda ur Kommunalförbundet. Till dess att utträder
är klart måste dock Växjö kommuns fullmäktige anta kommunalförbundets
förbundsordning.
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Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Sydarkivera
För kännedom
Kanslichefen
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§ 246

Dnr 2017-00658

Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i Växjö
Fastighetsförvaltning AB, Vöfab Parkering AB, Vöfab
Fastigheter AB samt Växjö Teateraktiebolag - Jonatan
Rundqvist (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Cheryl Jones Fur (MP) till ny ledamot i
Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab Parkering AB, Vöfab
Fastigheter AB samt Växjö Teateraktiebolag
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Jonatan Rundqvist (MP) har i en skrivelse den 7 november 2017, avsagt sig
uppdrag som ledamot i Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab Parkering
AB, Vöfab Fastigheter AB samt Växjö Teateraktiebolag
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 43/2017 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Cheryl Jones Fur (MP) till ny ledamot i Växjö
Fastighetsförvaltning AB, Vöfab Parkering AB, Vöfab Fastigheter AB samt
Växjö Teateraktiebolag
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Jonatan Rundqvist
Cheryl Jones Fur
Växjö Fastighetsförvaltning AB
Förtroendemannaregistret
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§ 247

Dnr 317919

Val av styrelse och lekmannarevisorer i Jernhusen
Stockholm 140 AB samt val av styrelse och
lekmannarevisorer i bolag för försäljning av kv
Ansgarius
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar utse följande styrelse i de båda bolagen
till och med årsstämmorna 2019:
Wiberg, Pierre. ordf, (M)
Öberg, Emelie. vord, (S)
Stacke, Annika. led, (L)
Jones Fur, Cheryl. led, (MP)
Sjöstrand, Edvin. led, (KD)
Olsson, Kjell. led, (S)
Eriksson, Åke. led, (S)
Ekman, Andreas. ers, (M)
Ekman, Lars-Evert. ers, (C)
Beslija, Agna. ers, (S)
Frizén, Håkan. ers, (V)
2. Kommunfullmäktige beslutar att följande personer ska vara
lekmannarevisorer respektive lekammarevisorsersättare i de båda
bolagen till och med årsstämmorna 2019:
Bengtsson Marita, (MP) lekmannarevisor
Ericsson Eva, (L) lekmannarevisor
Olsson Bertil, (KD) ersättare
Werlöv Johnny, (V) ersättare
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunfullmäktige behandlar idag ett ärende om förvärv av bolaget
Jernhusen Stockholm 140 AB samt bildande av bolag för försäljning av kv.
Ansgarius.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 44/2017 lämnat förslag på styrelse och
lekmannarevisorer i de båda bolagen.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Valda
Växjö Fastighetsförvaltning AB
Förtroendemannaregistret
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§ 248

Dnr 2017-00642

Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för
VEAB/Växjö Energi Aktiebolag samt VEAB Elnät/Växjö
Energi Elnät Aktiebolag- Pia Johansson (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Elisabet Flennemo (V) till ny ledamot i
styrelsen för Växjö Energi Aktiebolag samt Växjö Energi Elnät
Aktiebolag till och med årsstämman 2019.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Pia Johansson (V) har den 3 november 2017 avsagt sig sina uppdrag som
ledamot i Växjö Energi Aktiebolag samt Växjö Energi Elnät Aktiebolag.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 45/2017 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Elisabet Flennemo (V) till ny ledamot i
styrelsen för Växjö Energi Aktiebolag samt Växjö Energi Elnät Aktiebolag
till och med årsstämman 2019.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Pia Johansson
Elisabet Flennemo
Växjö Energi AB
Förtroendemannaregistret
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§ 249

Dnr 2017-00626

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden - Mimmo Bercsényi (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Elisabeth Peterson (SD) till ny ersättare i
utbildningsnämnden till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Mimmo Bercsényi (SD) har i en skrivelse, den 17 oktober 2017, avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 46/2017 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Elisabeth Peterson (SD) till ny ersättare i
utbildningsnämnden till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart

Beslutet skickas till
För kännedom
Mimmo Bercsényi
Elisabeth Peterson
Utbildningsnämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 250

Dnr 2017-00619

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden- Mattias Dahlberg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser José-Miguel Guzman (S) till ny ersättare i
kultur- och fritidsnämnden till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Mattias Dahlberg (S) har i en skrivelse, den 23 oktober 2017, avsagt sig
uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 47/2017 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser José-Miguel Guzman (S) till ny ersättare i
kultur- och fritidsnämnden till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart

Beslutet skickas till
För kännedom
Mattias Dahlberg
José-Miguel Guzman
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 251

Dnr 2017-00612

Avsägelse från uppdrag som ledamot i tekniska
nämnden- Jon Malmqvist (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Patrik Åkesson (KD) till ny ledamot i
tekniska nämnden till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Jon Malmqvist (KD) har i en skrivelse, den 19 oktober 2017, avsagt sig
uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 48/2017 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Patrik Åkesson (KD) till ny ledamot i tekniska
nämnden till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Jon Malmqvist
Patrik Åkesson
Tekniska nämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 252

Dnr 318557

Val av styrelse i bolag för ombildning av Växjö Rom 1,
Växjö Harven 1 och Växjö Slåttern 1
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar utse följande styrelse i bolaget till och
med årsstämmorna 2019:
Bengtsson Anders, C ordf
Holmqvist Rose-Marie, S vord
Nordmark Robert, M led
Klasson Torgny, L led
Jansson Erik, MP led
Edberg Martin, S led
Carlsson Maria, S led
Malmqvist Jon, KD ers
Eriksson Ida, M ers
Thornell Tomas, S ers
Svensson Eva-Britt, V ers
2. Kommunfullmäktige beslutar att följande personer ska vara
lekmannarevisorer respektive lekammarevisorsersättare i bolaget till
och med årsstämman 2019:
Sjögren Kennerth, S lekmannarevisor
Geijer Carl, M lekmannarevisor
Bengtsson Peter, S lekmannarevisorsersättare
Jisborg Magnus, M lekmannarevisorsersättare
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunfullmäktige behandlar idag ett ärende om ombildning av Växjö
Rom 1, Växjö Harven 1 och Växjö Slåttern 1.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 49/2017 lämnat förslag på styrelse och
lekmannarevisorer i bolaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
48 (54)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-11-21

Beslutet skickas till
För kännedom
Valda
Växjöbostäder AB
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 253

Dnr 318558

Val av styrelse i bolag för försäljning av Hovslund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar utse följande styrelse i bolaget till och
med årsstämman 2019:
Bengtsson Anders, C ordf
Berg Julia, S vord
Nordmark Robert, M led
Klasson Torgny, L led
Jansson Erik, MP led
Borg Göran, S led
Paine Marianne, S led
Malmqvist Jon, KD ers
Eriksson Ida, M ers
Lindlöf Otto, S ers
Svensson Eva-Britt, V ers
2. Kommunfullmäktige beslutar att följande personer ska vara
lekmannarevisorer respektive lekammarevisorsersättare i bolaget till
och med årsstämman 2019:
Sjögren Kennerth, S lekmannarevisor
Geijer Carl, M lekmannarevisor
Bengtsson Peter, S lekmannarevisorsersättare
Jisborg Magnus, M lekmannarevisorsersättare
3. Paragrafen justeras omedelbart
Bakgrund
Kommunfullmäktige behandlar idag ett ärende om ombildning av Växjö
Rom 1, Växjö Harven 1 och Växjö Slåttern 1.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 50/2017 lämnat förslag på styrelse och
lekmannarevisorer för bolaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
För kännedom
Valda
Växjöbostäder AB
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 254

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
2017-11-02 Motion om arbete för jämställdhet utan sexuella trakasserierCarin Högstedt (V) och Eva-Britt Svensson (V)
Medborgarförslag
2017-11-03 Medborgarförslag om att förlägga Växjö nya kommunhus i
Lammhult
2017-11-03 Medborgarförslag om att döpa om en gata efter Leif Lundgren
2017-11-01 Medborgarförslag om utökad parkering i närheten av sjukhuset
2017-10-31 Medborgarförslag om hjälplärare med språkkunskaper
2017-10-26 Medborgarförslag om att förse alla nybyggda
flervåningsbyggnader vid färdigställandet med en markering av
byggnadsåret i stadsdelarna Centrum, Öster, Väster, Norr och
Araby
2017-10-18 Medborgarförslag om att det nya stadshuset byggs på Araby
Dalbo
2017-10-18 Medborgarförslag om byggnation av nytt resecentrum
2017-10-15 Medborgarförslag om att införa busslinje från VikaholmTeleborg V till Samarkand-Västra industriområdet
2017-10-15 Medborgarförslag om att anlägga en busshållplats vid Willys,
Teleborg
2017-10-15 Medborgarförslag om att anlägga gratis p-platser vid Brände
udde samt vid infarten till Sankt Sigfrid
2017-10-11 Medborgarförslag om jämförelse av förbrukning av fjärrvärme

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 255

Dnr 2017-00098

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta
genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta
genom medborgarförslag:
• Medborgarförslag om jämförelse av förbrukning av fjärrvärme
överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om utökad parkering i närheten av sjukhuset
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om att förse alla nybyggda flervåningsbyggnader
vid färdigställandet med en markering av byggnadsåret överlämnas
till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om att anlägga gratis p-platser vid Brände udde
samt vid infarten till Sankt Sigfrid överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om att införa busslinje från Vikaholm-Teleborg V
till Samarkand-Västra industriområdet överlämnas till
kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om att anlägga en busshållplats vid Willys,
Teleborg överlämnas till kommunstyrelsen
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
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 256

Dnr 2017-00005

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Följande beslut och skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige efter
senaste sammanträdet:
2017-10-30 Länsstyrelsens beslut om efterträdarval för Margareta Freijd
Merbom (M)
2017-10-30 Länsstyrelsens beslut om efterträdarval för Hugo Karlsson
2017-10-27 Beslut om sammanträdestider för kommunfullmäktige - juni
2018
2017-10-26 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
begränsning av motorfordonstrafik på Västra Esplanden
2017-10-26 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om flytt
av laddstationer för elbilar
2017-10-10 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
vinterväghållning av gång- och cykelväg i Strandbjörket m.m.
2017-10-10 Tekniska nämndens beslut rörande Medborgarförslag om
tilläggstjänst vid snöröjning tätort

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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