SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-21

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 – 19.30
Bo Frank (M), ordförande
Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande
Emelie Öberg (S), 2:e vice ordförande
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M) §§ 130-141,147-148 154164
Anna Gustbée (M) §§ 142-146, 149-153, 165-167
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M) §§ 130-141,147-148 154-164
Mikael Virdelo (M) §§ 130-146, 149-153, 165-167
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M) §§ 142-167
Sigvard Jakopsson (M)
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C) §§ 142-146, 149-153, 165167
Claes Bromander (C) §§ 130-141,147-148 154-164
Gunnar Nordmark (L)
Anna Zelvin (KD) §§ 130-141, 154-164
Patrik Åkesson (KD) §§ 142-153, 165-167
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Malin Lauber (S)
Alf Skogmalm (S)
Julia Berg (S) §§ 130-141, 154-164
Ola Löfquist (S) §§ 142-153, 165-167
Rose-Marie Holmqvist (S) §§ 130-141,147-148
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154-164
Patricia Aguilera (S) §§ 142-146, 149-153, 165167
Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S) §§ 130-141,147-148 154-164
Cecilia Lundin Danielsson (S) §§ 142-146, 149153, 165-167
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S) §§ 130-141, 154-164
Anette Nerlie-Anderberg (S) §§ 142-153, 165-167
Hugo Hermansson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)
Gullvi Strååt (S)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Magnus Wåhlin (MP)
Tobias Adersjö (MP)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD) §§ 130-141,147-148 154164
Romeo Pettersson (SD) §§ 142-146, 149-153,
165-167
Tajma Sisic (S)
Yusuf Isik (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Torgny Klasson (L)
Susanna Röing (L)
Övriga närvarande
Ersättare

Håkan Frizén (V)
Kenneth Quick (M)
Kaj-Mikael Petersson (KD)
Agneta Nordlund G-son (M)
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Setareh Najafidigehsara (M)
Anders Lindoff (S)
Henrik Vahldiek (S)
Gunnel Jansson (MP)
Andreas Lindström (M)
Ann-Christin Eriksson (V)
Tjänstepersoner
Justering
Justerare

Martin Fransson, sekreterare
Emelie Öberg (S)
Ricardo Chavez (KD)

Plats och tid

Kansliavdelningen, den 28 maj kl. 08.30

Justerade paragrafer

§§ 130-167

Ajournering

15.30 - 15.55
17.05 -17.25 Allmänhetens frågestund.
18.20 – 18.30

Allmänhetens
frågestund

Carina Bradstedt frågar omsorgsnämndens
ordförande Ulf Hedin (M) om beslutsprocessen och
informationen om flytten av boenden från Evelid.
Svar lämnas av Ulf Hedin.
Eva-Britt Svensson, ordförande i PRO Växjö,
frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin
(M) om pensionsärsorganisationernas möjlighet att
använda Wilhelmshill samt om den kommande
samlingslokalens storlek vid Hovspark.
Svar lämnas av Ulf Hedin.
Pär Carlsson frågar omsorgsnämndens ordförande
Ulf Hedin (M) om bemaningen inom omsorgen
under sommaren.
Svar lämnas av Ulf Hedin.
Pär Carlsson frågar kommunstyrelsens ordförande,
Anna Tenje (M) om kommunens råd och stöd när
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det gäller ombyggnad av infiltationsanläggningar
för avlopp samt om bekämpning av Jättebjörnloka
på fastigheten Gullhalla.
Yvonne Willstedt frågar omsorgsnämndens
ordförande Ulf Hedin (M) om det har skett någon
uppföljningen av flytten av Evelid sett till brukare
och anställda samt om hur vikariesituationen är
inom omsorgen i sommar.
Svar lämnas av Ulf Hedin.
Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§§ 130-141, 154-164, 147-149,152,150-151,153,
142-146, 165-167

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

……………………………………
Emelie Öberg
……………………………………
Ricardo Chavez
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2019-05-21 är justerat.
Anslagsdag

2019-05-28

Anslaget tas ner

2019-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Kansliavdelningen

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen
Underskrift
………………………………………………………
Martin Fransson
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§ 130

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Emelie Öberg (S) och Ricardo Chavez
(KD) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera dagens
protokoll.
Justering äger rum tisdagen den 28 maj klockan 08.30 i kommunhuset.
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§ 131

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande ändringar:
1. Ärendena nedan utgår då den interpellerade inte hunnit besvara
interpellationerna
7. Interpellationssvar från Pernilla Tornéus (M), utbildningsnämndens
ordförande, till Tony Lundstedt (S) om hur bristen på lärare ökar i
landets alla kommuner)
9. Interpellationssvar från Ulf Hedin (M), omsorgsnämndens
ordförande, till Martina Forsberg (S) om hur bristen på undersköterskor
ökar i landets alla kommuner
10.Interpellationssvar från Pernilla Tornéus (M), utbildningsnämndens
ordförande, till Gunnar Storbjörk (S) om landsbygdsskolorna
2. Ärendena nedan utgår då kommunfullmäktige inte hinner behandla dem
vid dagens sammanträde:
14. Motion om införandet av visselblåsarfunktion - Carin Högstedt (V)
15. Motion om avgiftsfri kulturskola- Maria Garmer (V) och Björn
Kleinhenz (V)
16. Motion om ett fyrverkeriförbud - Malin Lauber (S)
17. Motion om cykelgarage - Rose-Marie Holmqvist (S)
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
dagordningen med följande ändringar:
1. Ärendena nedan utgår då den interpellerade inte hunnit besvara
interpellationerna
7. Interpellationssvar från Pernilla Tornéus (M), utbildningsnämndens
ordförande, till
Tony Lundstedt (S) om hur bristen på lärare ökar i landets alla
kommuner)
9. Interpellationssvar från Ulf Hedin (M), omsorgsnämndens
ordförande, till Martina Forsberg (S) om hur bristen på undersköterskor
ökar i landets alla kommuner
10.Interpellationssvar från Pernilla Tornéus (M), utbildningsnämndens
ordförande, till Gunnar Storbjörk (S) om landsbygdsskolorna
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2. Ärendena nedan utgår då kommunfullmäktige inte hinner behandla dem
vid dagens sammanträde:
14. Motion om införandet av visselblåsarfunktion - Carin Högstedt (V)
15. Motion om avgiftsfri kulturskola- Maria Garmer (V) och Björn
Kleinhenz (V)
16. Motion om ett fyrverkeriförbud - Malin Lauber (S)
17. Motion om cykelgarage - Rose-Marie Holmqvist (S)
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§ 132

Dnr 327357

Information om arbetet med Växjö station och
kommunhus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar om arbetet med
Växjös nya stations- och kommunhus. Tenje redogör för den pågående
byggprocessen där monteringen av trästommen och byggnation av trapphus
nu påbörjats. Glasfasader kommer börja monteras till hösten och
väderskyddet kommer monteras ner våren 2020.

Justerandes sign
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§ 133

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Alf Skogmalm (S) frågar Bo Frank (M), ordförande i Wexnet AB, om
arbetet som bedrivs för ett interregionalt samverkansavtal för
bredbandsutbyggnad och hur han och Wexnet ser på det.
Bo Frank svarar
Rose-Marie Holmqvist (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) om simhallen och var ärendet befinner sig just nu och vad som är
nästa steg.
Anna Tenje svarar.
Håkan Frizén (V) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Jon
Malmqvist (KD) om hur han kan stödja ett projekt om cykeluthyrning men
säga nej till en fritidsbank.
Jon Malmqvist svarar.
Carin Högstedt (V) frågar René Jaramillo (M), ordförande i Växjöbostäder
AB, om det uppsagda avtalet med mötesplatsen Panncentralen och hur det
blir med fortsättningen med verksamheten där.
René Jaramillo svarar.
Hugo Hermasson (S) frågar Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska
nämnden, om kommunen har en riktlinje för vilken typ av reklam som tillåts,
t.ex. kring alkohol och spel.
Sofia Stynsberg svarar.
Maria Garmer (V) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) om det lönetillägget för lärare på landsbygden belastar
skolornas budget och påverkar t.ex. lärartäthet samt om lönetillägget har haft
avsedd effekt.
Pernilla Tornéus (M) svarar.
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Gullvi Strååt (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M)
om kommunens ansvar för laddstolpar och hur kontroller går till av dessa
anläggningar.
Sofia Stynsberg svarar.
Johnny Werlöv (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
om simhallsutredningen pågår eller om den är parkerad.
Anna Tenje svarar.
Carin Högstedt (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
om när en återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen om att utveckla formerna för arbetet med
funktionshinderfrågor och tillgänglighetdelaktighet kommer att ske.
Anna Tenje svarar

Justerandes sign
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§ 134

Dnr 2019-00082

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden medge om interpellationer
som har inkommit får ställas.
Följande interpellationer har inkommit sedan det senaste sammanträdet:
2019-05-08 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
återvändande IS-terrorister till Växjö
2019-05-07 Interpellation till nämnden för arbete och välfärds ordförande
angående avtal med Kvinnojouren Blenda
2019-05-07 Interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående
landsbygdsskolorna
2019-05-02 Interpellation till utbildningsnämndens ordförande om hur
bristen på lärare ökar i landets alla kommuner
2019-04-23 Interpellation till kommunfullmäktige om oroligheter på
Campusområdet i Teleborg
2019-04-23 Interpellation till omsorgsnämndens ordförande om hur bristen
på undersköterskor ökar i landets alla kommuner
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§ 135

Dnr 2019-00209

Interpellationssvar från Pernilla Tornéus (M),
utbildningsnämndens ordförande, till Malin Lauber (S)
om hemmasittare från skolan
Kommunfullmäktige har i § 84/2019 medgett en interpellation från Malin
Lauber (S) till Pernilla Tornéus (M), utbildningsnämndens ordförande om
hemmasittare från skolan.
Interpellationen besvarar av Pernilla Tornéus.
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§ 136

Dnr 2019-00276

Interpellationssvar från Pernilla Tornéus (M),
utbildningsnämndens ordförande, till Tony Lundstedt
(S) om hur bristen på lärare ökar i landets alla
kommuner
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
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§ 137

Dnr 2019-00267

Interpellationssvar från Anna Tenje (M),
kommunstyrelsens ordförande, till Tajma Sisic (S) om
oroligheter på Campusområdet i Teleborg
Kommunfullmäktige har i § 103/2019 medgett en interpellation från Tajma
Sisic (S) till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) om oroligheter
på Campusområdet i Teleborg.
Interpellationen besvarar av Anna Tenje.

Justerandes sign
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§ 138

Dnr 2019-00257

Interpellationssvar från Ulf Hedin (M),
omsorgsnämndens ordförande, till Martina Forsberg
(S) om hur bristen på undersköterskor ökar i landets
alla kommuner
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Justerandes sign
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§ 139

Dnr 2019-00283

Interpellationssvar från Pernilla Tornéus (M),
utbildningsnämndens ordförande, till Gunnar Storbjörk
(S) om landsbygdsskolorna
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Justerandes sign
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§ 140

Dnr 2019-00285

Interpellationssvar från Oliver Rosengren (M),
ordförande i nämnden för arbete och välfärds till Maria
Garmer (V) om avtal med Kvinnojouren Blenda
Kommunfullmäktige har i § 103/2019 medgett en interpellation från Maria
Garmer (V) till ordförande i nämnden för arbete och välfärd Oliver
Rosengren (M) om avtal med Kvinnojouren Blenda.
Interpellationen besvarar av Oliver Rosengren.

Justerandes sign
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§ 141

Dnr 2019-00294

Interpellationssvar från Anna Tenje (M),
kommunstyrelsens ordförande, till Christer Svensson
(SD) om återvändande IS-terrorister till Växjö
Kommunfullmäktige har i § 103/2019 medgett en interpellation från Christer
Svensson (SD) till Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, om
återvändande IS-terrorister till Växjö.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.
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§ 142

Dnr 2019-00039

Motion om att se över styrformen för den kommunala
välfärden- Carin Högstedt (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att ett arbete har inletts med att
införa ett processbaserat arbetssätt och gemensam värdegrund i Växjö
kommunkoncern samt att förstärka styrkedjor. På så sätt kommer
administrationens tid i förhållande till operativt arbete att minska samtidigt
som det processbaserade arbetssättet skapar möjlighet för tillit, trygghet och
effektivitet.
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 till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) har i en motion förslagit att kommunfullmäktige uppdrar
till kommunstyrelsen att ta fram analys av hur personalsammansättningen
förändrats över tid när det gäller relationen operativt arbete och
kontrollerande, gärna med hjälp av utomstående forskare. Därefter ska mål
och åtgärder tas fram för nya och mer demokratiska styrformer, framför allt
inom vård, utbildning, omsorg och socialtjänst.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 173/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att ett arbete har inletts med att införa ett
processbaserat arbetssätt och gemensam värdegrund i Växjö
kommunkoncern samt att förstärka styrkedjor. På så sätt kommer
administrationens tid i förhållande till operativt arbete att minska samtidigt
som det processbaserade arbetssättet skapar möjlighet för tillit, trygghet och
effektivitet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 mars redogjort för ärendet. Av
skrivelsen framgår sammanfattningsvis att under de senaste åren har det
pågått ett stort arbete med koncernstyrning, att införa det processbaserade
arbetssättet och gemensam värdegrund i Växjö kommunkoncern samt att
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förstärka styrkedjor. Detta ger effektivitet i verksamheten, leverans till
invånare, företagare och besökare samt att arbetssättet tillsammans med nya
tekniska möjligheter skapar detta nya möjligheter för att kunna tillgodose
framtidens demografiska behov. På så sätt kommer administrationens tid i
förhållande till operativt arbete att minska samtidigt som det processbaserade
arbetssättet skapar möjlighet för tillit, trygghet och effektivitet. I och med att
den nya styrmodellen är nyligen implementerad och det finns fortfarande
behov av att fortsatt implementation så är rekommendationen att inte ändra
styrmodell innan full effekt har uppnåtts. Styrmodellens fokus är att på bästa
sätt tillgodose de behov som finns och samtidigt ha en god ekonomisk
hushållning.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Malin Lauber (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ulf Hedin (M): 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 att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Carin Högstedts yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37 röster
mot 24 röster för Carin Högstedts yrkande. Se omröstningsbilaga 1.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
Ekonomi- och finanschefen
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Omröstningsbilaga 1
§ 142

Motion om att se över styrformen för den kommunala
välfärden- Carin Högstedt (V)

Totalt resultat
Ja
37
Nej
24
Totalt
61
Individuella resultat

Namn
Bo Frank (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Anna Gustbée (M)
Malin Lauber (S)
Tajma Sisic (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Mikael Virdelo (M)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Patrik Åkesson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Röing (L)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakopson (M)
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)

Justerandes sign

Röst
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Namn
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Magnus P Wåhlin (MP)
Tobias Adersjö (MP)
Carin Högstedt (V)
Maria Garmer (V)
Patricia Aguilera (S)
Ola Löfqvist (S)
Per Nilimaa (SD)
Björn Kleinhenz (V)
Elisabet Flennemo (V)
Johnny Werlöv (V)
Arijeta Reci (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Henrietta Serrate (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Yusuf Isik (S)
Hugo Hermansson (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Tony Lundstedt (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Romeo Pettersson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alf Skogmalm (S)
Gullvi Strååt (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Röst
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
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§ 143

Dnr 2019-00168

Motion om införandet av visselblåsarfunktion - Carin
Högstedt (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
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§ 144

Dnr 2019-00063

Motion om avgiftsfri kulturskola- Maria Garmer (V) och
Björn Kleinhenz (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
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§ 145

Dnr 2018-00687

Motion om ett fyrverkeriförbud - Malin Lauber (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
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Utdragsbestyrkande
28 (69)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-21

§ 146

Dnr 2019-00116

Motion om cykelgarage - Rose-Marie Holmqvist (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
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§ 147

Dnr 2019-00045

Medborgarförslag om fria pedagogiska måltider även
på korttids- och gruppboende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det både på
omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd finns
möjlighet till omsorgsmåltider och pedagogiska måltider. Om de boende har
behov av pedagogiska- eller omsorgsmåltider med personalen, samt i vilken
omfattning, beslutas av enhetschef för respektive boende.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i januari 2019 skriver förslagsställaren att
personal på korttids- och gruppboende i kommunen som lagar mat till, och
äter med de boende ska få äta gratis, på samma sätt som personal som äter
med elever i skolan. Förslagsställaren menar att det är inkonsekvent att
denna personalgrupp inte får gratis mat på samma sätt som skolans personal
får när de äter med elever.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges behandling
av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 178/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det både på omsorgsförvaltningen och
förvaltningen för arbete och välfärd finns möjlighet till omsorgsmåltider och
pedagogiska måltider. Om de boende har behov av pedagogiska- eller
omsorgsmåltider med personalen, samt i vilken omfattning, beslutas av
enhetschef för respektive boende.
Omsorgsnämnden har i § 22/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att det i den kommunala funktionsnedsättningsomsorgen redan finns omsorgsmåltider. Chefer i verksamheten har
möjlighet att besluta att personal som äter tillsammans med omsorgstagare
äter utan kostnad, men bara om det görs i omsorgssyfte.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 73/2019 föreslagit att
medborgarförslaget besvaras med hänvisning till bifogad skrivelse daterad
18 februari 2019. I skrivelsen framgår bland annat att det inom förvaltningen
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för arbete och välfärd finns möjlighet att vid behov äta pedagogiska måltider
på korttids- och gruppbostäder för personer med funktionsvariation.
Yrkanden
Ulf Hedin (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
Nämnden för arbete och välfärd
Omsorgsnämnden
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§ 148

Dnr 2019-00208

Medborgarförslag om en tillbyggd simhall vid
Växjösjön
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en utredning av
framtida simhall i Växjö pågår, där olika alternativ kring lokalisering och
utformning hanteras.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i mars 2019 skriver förslagsställaren att
platsen vid Växjösjön är det bästa läget för en simhall och önskar därför att
Vöfab får i uppdrag att utreda tillbyggnad av befintlig simhall och då även se
över en rimlig nivå på parkeringsbehovet.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges behandling
av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 179/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att en utredning av framtida simhall i
Växjö pågår, där olika alternativ kring lokalisering och utformning hanteras.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 149

Dnr 2019-00239

Medborgarförslag om att ta fram ett sjätte förslag i
simhallsutredningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en utredning av
framtida simhall i Växjö pågår, där olika alternativ kring lokalisering och
utformning hanteras.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig
mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i april 2019 föreslås att Växjö kommun
omgående ska inleda förhandlingar med APP fastigheter om att förvärva
fastigheten Sjöbacka 1. Man föreslår även att Vöfab ska få i uppdrag att
utreda ett simhallsförslag där befintlig simhall återanvänds på lämpligt sätt
och byggs till med de kompletterande bassänger som erfordras, söder och
västerut.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges behandling
av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 180/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att en utredning av framtida simhall i
Växjö pågår, där olika alternativ kring lokalisering och utformning hanteras.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av och Gunnar Storbjörk (S):
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande:
Nu finns det fem förslag på ny simhall från kommunens utredning.
Dessutom finns det flera andra förslag från allmänheten.
Nu tycker vi att det är dags att ta nästa steg i processen. Vi behöver arbeta
med alla förslag som kommit in. Vi behöver fördjupa oss i om- och
tillbyggnad på befintlig plats. Det finns flera frågor kring nuvarande
placeringen som behöver tittas närmare på.
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Socialdemokraterna vill utreda vad en ny simhall ska innehålla. Kommunen
behöver ta ett samlat grepp om hur många bassänger, hur stora bassänger
och med vilken funktion bassängerna behöver ha. De föreningarna som är
aktiva i simhallen idag ska få komma med sina önskemål. Hur kommer
verksamheten i simhallen förändras, när den nya simhallen är klar?
Socialdemokraterna vill därför tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med
1. Att utreda vilka behov som finns och vilka funktioner som en framtida
simhall ska innehålla
2. Att ta fram förslag på möjliga byggnationer med nuvarande
Anna Tenje (M) med instämmande av Gunnar Nordmark (L) och Lena
Wibroe (M): 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 att rösta på kommunstyrelsens förslag
Nej för att rösta på Malin Laubers yrkande
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 42 röster
mot 19 röster för Malin Laubers yrkande. Se omröstningsbilaga 2.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställarna
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Omröstningsbilaga 2
§ 149
Medborgarförslag om att ta fram ett sjätte förslag i
simhallsutredningen
Totalt resultat
Ja
42
Nej
19
Totalt
61
Indiviuduella resultat

Namn
Bo Frank (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Malin Lauber (S)
Tajma Sisic (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Mikael Virdelo (M)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Gustbée (M)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Patrik Åkesson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Röing (L)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakopson (M)
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
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Röst
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Namn
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Magnus P Wåhlin (MP)
Tobias Adersjö (MP)
Carin Högstedt (V)
Maria Garmer (V)
Patricia Aguilera (S)
Ola Löfqvist (S)
Per Nilimaa (SD)
Björn Kleinhenz (V)
Elisabet Flennemo (V)
Johnny Werlöv (V)
Arijeta Reci (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Henrietta Serrate (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Yusuf Isik (S)
Hugo Hermansson (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Tony Lundstedt (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Romeo Pettersson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alf Skogmalm (S)
Gullvi Strååt (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Röst
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
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§ 150

Dnr 2019-00046

Medborgarförslag om att bygga glastak längs med
Storgatan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Det är inte aktuellt att
bygga ett glastak längs med Storgatan.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett förslag om att ta in en offert om att
bygga ett glastak längs med Storgatan, från Stortorget till Oxtorget, samt en
offert för framtida underhåll. Förslagsställaren ser att Växjö city utsätts för
konkurrens från bland annat Grand Samarkand och vill öka attraktionen och
bekvämligheten och därmed konkurrenskraften i centrum.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 181/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. Det är inte aktuellt att bygga ett glastak längs med
Storgatan.
Tekniska nämnden har i § 48/2019 lämnat följande yttrande:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara
medborgarförslag med att det i dagsläget inte är aktuellt att bygga ett glastak
över Storgatan.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 151

Dnr 2018-00651

Medborgarförslag om belysning på hundrastgård vid
Haneforsvägens förlängning vid Bosavallen i Ingelstad
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, då ljussättningen inte ses
som en prioriterad åtgärd.
Bakgrund
Ett flertal hundägare har inkommit med ett medborgarförslag.
Förslagsställarna upplever den för övrigt fina och välskötta hundrastgården i
Ingelstad som otrygg under den mörka delen av året och önskar därför att en
belysningspunkt sätts upp för att lysa upp hundrastgården.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 182/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget, då ljussättningen inte ses som en prioriterad åtgärd.
Tekniska nämnden har i § 47/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
förslaget om att sätta upp belysning på hundrastgård vid Bosavallen i
Ingelstad då ljussättningen inte ses som en prioriterad åtgärd.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 152

Dnr 2019-00251

Medborgarförslag om lokalisering av Växjö kommuns
simhall
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en utredning av
framtida simhall i Växjö pågår, där olika alternativ kring lokalisering och
utformning hanteras.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig
mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i april 2019 föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att simhallen lokaliseras till Växjösjön.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges behandling
av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 183/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att en utredning av framtida simhall i
Växjö pågår, där olika alternativ kring lokalisering och utformning hanteras.
Yrkanden
Malin Lauber (S): Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med
följande:
Nu finns det fem förslag på ny simhall från kommunens utredning.
Dessutom finns det flera andra förslag från allmänheten.
Nu tycker vi att det är dags att ta nästa steg i processen. Vi behöver arbeta
med alla förslag som kommit in. Vi behöver fördjupa oss i om- och
tillbyggnad på befintlig plats. Det finns flera frågor kring nuvarande
placeringen som behöver tittas närmare på.
Socialdemokraterna vill utreda vad en ny simhall ska innehålla. Kommunen
behöver ta ett samlat grepp om hur många bassänger, hur stora bassänger
och med vilken funktion bassängerna behöver ha. De föreningarna som är
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aktiva i simhallen idag ska få komma med sina önskemål. Hur kommer
verksamheten i simhallen förändras, när den nya simhallen är klar?
Socialdemokraterna vill därför tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med
1. Att utreda vilka behov som finns och vilka funktioner som en framtida
simhall ska innehålla
2. Att ta fram förslag på möjliga byggnationer med nuvarande
Anna Tenje (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 153

Dnr 2019-00098

Medborgarförslag om att installera solceller på alla
nybyggda villor, hyreshus och industrifastigheter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö
kommunkoncern redan idag aktivt arbetar med att sprida information om
solceller till både privatpersoner och företag. Arbete pågår även med att
utreda vilka möjligheter som finns att utöka med fler solcellsanläggningar.
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 till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås krav på solcellsanläggningar när man bygger
villor, hyreshus och industrifastigheter. Anläggningarna ska kopplas in på
ordinarie elnät, och när nya byggnader planeras ska hänsyn tas till solceller
och välja läge, taklutning med mera, för att optimera en installation.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges behandling
av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 184/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommunkoncern redan idag
aktivt arbetar med att sprida information om solceller till både privatpersoner
och företag. Arbete pågår även med att utreda vilka möjligheter som finns att
utöka med fler solcellsanläggningar.
Byggnadsnämnden har i § 57/2019 lämnat följande yttrande:
Byggnadsnämnden kan inom ramen för sin myndighetsutövning inte ställa
krav på solceller på alla nybyggda villor, hyreshus och industrifastigheter.
Växjö Kommunföretag AB har i § 57/2019 föreslagit att
kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö
kommunkoncern redan idag arbetar med solceller och utreder vad
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möjligheterna är att utöka med fler solcellsanläggningar. Styrelsen för
VKAB lämnar i övrigt yttrande enligt Växjö Fastighetsförvaltning AB:s,
Växjöbostäder AB:s och Växjö Energi AB:s skrivelser.
Yrkanden
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V):
1. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att uppdra åt de
kommunala bolagen att installera solceller vid all nyproduktion där så är
lämpligt.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten
och lämpligheten att ställa krav på solceller vid försäljning av kommunal
mark.
Andreas Olsson (C) med instämmande av Magnus P Wåhlin (MP): 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 att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Gunnar Storbjörks yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 36 röster
mot 25 röster för Gunnar Storbjörks yrkande. Se omröstningsbilaga 3.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Växjö Kommunföretag AB
Byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
41 (69)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-21

Omröstningsbilaga 3
§ 153

Medborgarförslag om att installera solceller på alla
nybyggda villor, hyreshus och industrifastigheter

Totalt resultat
Ja
36
Nej
25
Totalt
61
Individuella resultat

Namn
Bo Frank (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Anna Gustbée (M)
Malin Lauber (S)
Tajma Sisic (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Mikael Virdelo (M)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Patrik Åkesson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Röing (L)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakopson (M)
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)

Justerandes sign

Röst
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Namn
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Magnus P Wåhlin (MP)
Tobias Adersjö (MP)
Carin Högstedt (V)
Maria Garmer (V)
Patricia Aguilera (S)
Ola Löfqvist (S)
Per Nilimaa (SD)
Björn Kleinhenz (V)
Elisabet Flennemo (V)
Johnny Werlöv (V)
Arijeta Reci (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Henrietta Serrate (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Yusuf Isik (S)
Hugo Hermansson (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Tony Lundstedt (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Romeo Pettersson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alf Skogmalm (S)
Gullvi Strååt (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Röst
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
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§ 154

Dnr 2019-00227

Revidering av avgifter för kulturskolans verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till avgifter för kulturskolan att gälla från
och med höstterminen 2019.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig
mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Kommuner får ta ut avgifter för tjänster som de tillhandhåller, varför
fullmäktige måste fatta beslut om revidering av avgifter för kulturskolan.
Utbildningsnämnden har översänt förslag till avgifter för kulturskolan med
begäran att det antas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 185/2019 föreslagit att kommunfullmäktige antar
förslag till avgifter för kulturskolan att gälla från och med höstterminen
2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 15 april 2019 redogjort för ärendet
och föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till avgifter för
kulturskolan att gälla från och med höstterminen 2019.
Av skrivelsen framgår även att den jämförelse med andra kommuner som
bifogas ärendet är inte tänkt som en mer genomgående omvärldsbevakning
utan utgör endast en sammanställning från ett antal kommuners hemsidor.
Vidare framgår av skrivelsen att enligt uppgift från utbildningsförvaltningen
är den enda skillnaden mot befintliga avgifter att avgiftstaket tas bort.
Kommunledningsförvaltningen har ställt frågan till utbildningsförvaltningen
om ekonomiska konsekvenser av nu föreslagen förändring av avgifter men
inte fått något svar. Kommunledningsförvaltningens bedömning är dock att
påverkan på utbildningsnämndens ekonomi är ytterst marginell.
Utbildningsnämnden har i § 47/2019 beslutat följande:
Förslag till avgifter för kulturskolans verksamhet från höstterminen 2019
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översänds med begäran om antagande till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Hugo Hermansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att avgiftstaket ska
vara kvar.
Björn Kleinhenz (V): Kommunfullmäktige beslutar att avgiftstaket ska
behållas och avgiften ska sättas ner med en tredjedel.
Pernilla Tornéus (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag i
omröstningen.
Ordförande ställer sedan Hugo Hermanssons yrkande mot Björn Kleinhenz
yrkande för att utse ett motförslag och konstaterar att Hugo Hermanssons
yrkande ska vara motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning i frågan om
motförslag.
Ja för att rösta på Hugo Hermanssons yrkande.
Nej för att rösta på Björn Kleinhenzs yrkande
Omröstningsresultat i frågan om motförslag.
Kommunfullmäktige beslutar att Hugo Hermanssons yrkande ska vara
motförslag med 19 röster mot 5 röster för Björn Kleinhenz yrkande. 37
ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 4.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning i
huvudomröstningen:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag
Nej för att rösta på Hugo Hermanssons yrkande
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Omröstningsresultat i huvudomröstning
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37 röster
mot 24 röster för Hugo Hermanssons yrkande. Se omröstningsbilaga 5.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsnämnden
För kännedom
Kommunchefen (ekonomi- och finanschefen)
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
45 (69)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-21

Omröstningsbilaga 4
§ 154

Revidering av avgifter för kulturskolans verksamhet
- Omröstning om motförslag

Totalt resultat
Ja
19
Nej
5
Avstår
37
Totalt
61
Individuella resultat

Namn
Bo Frank (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Oliver Rosengren (M)
Malin Lauber (S)
Tajma Sisic (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Claes Bromander (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Röing (L)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakopson (M)
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
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Röst
Avstår
Avstår
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

Namn
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Magnus P Wåhlin (MP)
Tobias Adersjö (MP)
Carin Högstedt (V)
Maria Garmer (V)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Julia Berg (S)
Per Nilimaa (SD)
Björn Kleinhenz (V)
Elisabet Flennemo (V)
Johnny Werlöv (V)
Arijeta Reci (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Henrietta Serrate (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Yusuf Isik (S)
Hugo Hermansson (S)
Martina Forsberg (S)
Tony Lundstedt (S)
Otto Lindlöf (S)
Alexander Harréns (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alf Skogmalm (S)
Gullvi Strååt (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Röst
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Nej
Nej
Ja
Ja
Avstår
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Ja
Ja
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Omröstningsbilaga 5
§ 154

Revidering av avgifter för kulturskolans verksamhet
- Huvudomröstning

Total resultat
Ja
37
Nej
24
Totalt
61
Individuella resultat

Namn
Bo Frank (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Eva Johansson (C)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Malin Lauber (S)
Tajma Sisic (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Claes Bromander (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Röing (L)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakopson (M)
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
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Röst
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Namn
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Magnus P Wåhlin (MP)
Tobias Adersjö (MP)
Carin Högstedt (V)
Maria Garmer (V)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Julia Berg (S)
Per Nilimaa (SD)
Björn Kleinhenz (V)
Elisabet Flennemo (V)
Johnny Werlöv (V)
Arijeta Reci (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Henrietta Serrate (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Yusuf Isik (S)
Hugo Hermansson (S)
Martina Forsberg (S)
Tony Lundstedt (S)
Otto Lindlöf (S)
Alexander Harréns (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alf Skogmalm (S)
Gullvi Strååt (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Röst
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
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§ 155

Dnr 2019-00147

Upphävande av Sponsringspolicy för Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver Sponsringspolicy för Växjö kommun
(§124/2018), antagen i april 2018.
2. Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsen enligt sitt
reglemente ansvarar för följande enligt 5.8, f) kommunens centrala
informationsverksamhet och marknadsföringen av kommunen
inklusive kommunens varumärke
Bakgrund
Våren 2018 togs ett beslut om ny sponsringspolicy. Policyns syfte är att
skapa en kommungemensam syn på vilka föreningar som är
sponsringsberättigade samt ge förutsättningar till likvärdiga bedömningar
och villkor. Policyn gäller för Växjö kommuns förvaltningar och omfattar:
• Samverkansavtal - sponsring till elitföreningar
• Exponering - köp av exponering
Beslutad sponsringspolicy har visat sig vara svår att förhålla sig till i
praktiken. Idag finns en gråzon där sponsring ofta uppfattas som ett bidrag
fast syftet är att marknadsföra Växjö kommun. Föreningarnas utveckling går
fort och det är svårt att ha en helhetsbild av föreningarnas idrottsliga
framgångar särskilt då många föreningar även har individuella utövare på
olika nivåer. Med anledning av detta behöver hanteringen förändras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 186/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige upphäver Sponsringspolicy för Växjö kommun
(§124/2018), antagen i april 2018.
2. Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsen enligt sitt
reglemente ansvarar för följande enligt 5.8, f) kommunens centrala
informationsverksamhet och marknadsföringen av kommunen inklusive
kommunens varumärke.
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Kommunstyrelsen beslutade samtidigt under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut enligt punkt 1 ovan, om följande tillägg i
kommunstyrelsens delegationsordning:
11.2 Beslut om köp av exponering hos idrottsföreningar inom beslutad
budgetram delegeras till kommunchef.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 februari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en tydlig
rutin behöver tas fram kring hur Växjö kommun ska köpa exponering hos
idrottsföreningar. Målet är att skapa synlighet för Växjö kommun och stärka
Växjö kommun som varumärke.
Lag med män/manliga idrottare ska värderas på samma sätt som lag med
kvinnor/kvinnliga idrottare, baserat på deras exponering.
Med den nya föreslagna hanteringen gällande köp av exponering är det
kommunikationschefen som beslutar var och på vilket sätt Växjö kommun
väljer att exponeras.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunikationschefen
Nämnderna
Författningssamlingen
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§ 156

Dnr 2019-00153

Årsredovisning Värends Räddningstjänst 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Värends
Räddningstjänstförbund 2018.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Värends
Räddningstjänstförbund verksamhetsåret 2018.
Bakgrund
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktplikt har ekonomiavdelningen
granskat handlingarna i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 187/2019 föreslagit kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Värends
Räddningstjänstförbund 2018.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Värends
Räddningstjänstförbund verksamhetsåret 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 mars 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Sammanfattningsvis framgår att förbundet
klarar det finansiella målet att det egna kapitalet ska uppgå till minst 5
procent av medlemskommunernas nettobidrag. Övriga finansiella
mål är att ha en budget i balans (uppnått) samt att år 2019 ska inga av
förbundets fordon vara äldre än 20 år (beräknas uppnås 2019).
Av revisionsberättelsen framgår att måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är
god. Hälften av de beslutade aktiviteterna är genomförda vilket är något
lägre än 2017. Förbundets mål att nå 10 procent kvinnor i
utryckningsstyrkorna uppnåddes inte. Andelen sjönk från ca 7,5 procent
2017 till 6,8 procent 2018.
Beslutet skickas till
Värends räddningstjänstsförbund
För kännedom
Ekonomichefen
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§ 157

Dnr 2019-00216

Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Värend.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Jäv
Martin Edberg (S), Henrietta Serrate (S) och Oliver Rosengren (M) anmäler
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Bakgrund
Medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg,
Växjö kommun, Tingsryds kommun samt Alvesta kommun. Från 2018 ingår
också Lessebo kommun. Förbundet är en fristående juridisk person som
bildats enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Uppdraget är att uppnå en fungerande och effektiv struktur där berörda
myndigheter kan mötas och samverka på alla systemnivåer. Medel för att
uppnå detta mål är bland annat finansiering av insatser för medborgare som
är i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetsinriktade
rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är arbetslösa personer i förvärvsaktiv
ålder, vanligen 20-64 år, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 188/2019 föreslagit kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2018 för
Samordningsförbundet Värend.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Värend
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 april 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att
revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
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Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet.
Revisionsbolaget EY noterar från sin granskning att det i årsredovisningen
inte görs någon samlad eller tydlig redovisning av måluppfyllelsen.
Bedömningen är dock att de flesta mål är uppfyllda, emedan andra aktiviteter
har fördröjts.
Nationella rådet har lämnat rekommendationer om storleken på eget kapital
för samordningsförbund. Rekommendationen innebär ett eget kapital på 852
tkr för Samordningsförbundet Värend. I bokslutet uppgår eget kapital till
1 463 tkr, dvs. 611 tkr mer än rekommendationen.

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Värend
För kännedom
Ekonomichefen
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§ 158

Dnr 2019-00252

Försäljning av del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö
(Kronobergsgatan/Sandgärdsgatan/Linnégatan)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB får sälja del av
kvarteret Lejonet 4 i Växjö.
Jäv
Per Nilimaa (SD), Christer Svensson (SD), Sara Johansson (SD), Conny
Lindahl (SD) och Alexander Harréns (SD) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Bakgrund
Växjöbostäder AB äger fastigheten Lejonet 4. Inom fastigheten finns två
byggnader, en som innehåller bostäder och lokaler
Kronobergsgatan/Sandgärdsgatan/Linnégatan samt en byggnad som
innehåller lokaler på Kronobergsgatan 8.
Försäljningsförslaget har initierats av att den aktuella byggnaden med enbart
lokaler inte betraktas som bolagets kärnverksamhet. Länsförsäkringar
Kronoberg har lämnat det högsta anbudet på 10,5 miljoner kronor. En
försäljning förutsätter en fastighetsreglering, vilken är påbörjad.
Mäklarprocessen har handlagts av Catella Corporate Finance Stockholm AB
genom anbudsgivning på den öppna marknaden. Försäljningen genomförs
som en fastighetsförsäljning och inte via paketering/bolag. Bokfört restvärde
per den 30 april 2019 är 1 937 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 189/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner att Växjöbostäder AB får sälja del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö.
Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) har i § 55/2019 godkänt
att Växjöbostäder AB får sälja del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö.
Växjöbostäder AB har i § 29/2019 beslutat att godkänna försäljning av
fastigheten del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö till Länsförsäkring Kronoberg,
som har lämnat det högsta anbudet på 10,5 miljoner kronor. Vidare gav
Växjöbostäder AB sin VD i uppdrag att fullfölja affären efter
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slutförhandlingar med köparen. Godkännandet är villkorat av att
kommunfullmäktige slutligen godkänner försäljningen.
Växjöbostäder AB begär Växjö Kommunföretag AB:s godkännande för
försäljning av fastigheten del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö samt hemställer
att kommunfullmäktige godkänner försäljningen.
Yrkanden
René Jaramillo (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjöbostäder AB
Växjö Kommunföretag AB
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§ 159

Dnr 2019-00217

Låneansökan från Gransholms IF
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar lån om 3.000 tkr för nybyggnation av lokal för
omklädningsrum. Lånet skall återbetalas med en rak amorteringsplan på 30
år med första amortering 2022. Lånet skall löpa med marknadsmässig ränta
motsvarande Växjö kommuns upplåningskostnad med påslag av
borgensavgift.
Lokal- och anläggningsstöd utgår enligt kultur- och fritidsnämndens
gällande regelverk. Nuvarande undantag för amorteringar kvarstår intill lån
för konstgräsplan slutbetalas 2021-09-30.
Bakgrund
Gransholms IF har 2019-04-01 inkommit med låneansökan för nybyggnation
av omklädningsrum, samt utredningsprotokoll upprättat av Anticimex
avseende befintliga omklädningsrum på Granvallen i Gemla.
Sammanfattningsvis har Anticimex dömt ut befintliga omklädningsrum som
är belastade av fuktskador och en besvärande kemiskt och mikrobiell lukt,
trots tidigare försök till åtgärder av föreningen. Situationen blev akut och
2018 påbörjade föreningen planer på en nybyggnation av omklädningsrum
på Granvallen och bygglov beviljades. Föreningen sökte även och beviljades
ett investeringsstöd av kultur- och fritidsförvaltningen på 700 tkr och arbetet
med att uppföra en byggnad (BOA 244 kvm) för sex stycken
omklädningsrum med tillhörande wc och duschrum, samt separat
omklädningsrum för domare, wc för besökare och publik, tvättstuga,
förrådsutrymmen, samt kiosk.
Nybyggnationen är kostnadsberäknad till ca 4.500 tkr, tillkommer ytterligare
ca 500 tkr för rivning av de nuvarande omklädningsrum och beredning av
marken för parkering och förbättrad handikapptillgänglighet till A-planen
som idag är otillräcklig.
Arbetet med nybyggnationen är påbörjad, trots att föreningen inte har
säkerställt medel för hela investering och framtida drift. Hittills har
föreningen nedlagt ca 1.500 tkr varav 700 tkr finansierats via
investeringsbidrag från Växjö kommun. Markarbeten, grundläggning samt
stomme är utfört. Återstående investeringsutgift för att färdigställa
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byggnaden, exklusive rivning av befintliga omklädningsrum och därtill
hörande markarbeten för parkering och tillgänglighetsanpassning, uppgår till
ca 3.000 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har i § 159/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beviljar lån om 3.000 tkr för nybyggnation av lokal för omklädningsrum.
Lånet skall återbetalas med en rak amorteringsplan på 30 år med första
amortering 2022. Lånet skall löpa med marknadsmässig ränta motsvarande
Växjö kommuns upplåningskostnad med påslag av
borgensavgift.
Lokal- och anläggningsstöd utgår enligt kultur- och fritidsnämndens gällande
regelverk. Nuvarande undantag för amorteringar kvarstår intill lån för
konstgräsplan slutbetalas 2021-09-30.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 26 april 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut enligt nedan:
Kommunfullmäktige beviljar lån om 3.000 tkr för nybyggnation av lokal för
omklädningsrum. Lånet skall återbetalas med en rak amorteringsplan på 30
år med första amortering 2022. Lånet skall löpa med marknadsmässig ränta
motsvarande Växjö kommuns upplåningskostnad med påslag av
borgensavgift.
Lokal- och anläggningsstöd utgår enligt kultur- och fritidsnämndens
gällande regelverk. Nuvarande undantag för amorteringar kvarstår intill lån
för konstgräsplan slutbetalas 2021-09-30.
Vidare framgår av kommunchefens skrivelse, att trots tidiga kontakter i
ärendet under 2018 inkom föreningen med sin låneansökan först i april 2019.
Kommunledningsförvaltningen bedömer dock behovet av att lösa situationen
som angeläget (på grund av de hälsorisker och den olägenhet nuvarande
omklädningsrum innebär) och föreslår en utlåning till föreningen som har
anpassats till de ekonomiska förutsättningar som ges enligt kultur- och
fritidsnämndens gällande regelverk från 2020.
Detta innebär att vi föreslår ett lägre lånebelopp, 3.000 tkr som dock ska
räcka till för att färdigställa byggnaden med de nya omklädningsrummen.
Uppskattad rivningskostnad för den gamla byggnaden, samt markarbeten för
parkeringar om uppskattningsvis 500 tkr, får föreningen hantera med egna
medel och insatser, samt det dubbla lokal- och anläggningsstöd som
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utbetalas 2020. Vidare så föreslår vi en första amortering på lånet till
omklädningsrummen 2022, efter att nuvarande lån till konstgräsplanen är
slutbetalt.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Eva Johansson (C), Jon Malmqvist
(KD) och Malin Lauber (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Gransholms IF
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
För åtgärd
Ekonomichefen
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§ 160

Dnr 2019-00203

Ansökan om kommunalt lån samt driftskostnadsbidrag
för bandyhall i Åby
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller låneansökan om 38,7 mkr för
uppförande av bandyhall i Åby under förutsättning att föreningen
Åby/Tjureda IF kan presentera och verifiera en långsiktig ekonomisk
plan som säkerställer driften av bandyhallen och föreningens
verksamhet.
Amorteringstid 30 år och marknadsmässig ränta motsvarande
kommunens upplåningskostnad med påslag av borgensavgift.
Säkerhet i form av pantbrev om 7,5 mkr med bästa rätt.
Vid positivt beslut om lån bör detta samordnas med en renodling av
stödet till Åby/Tjureda IF innebärande att föreningen övertar ägande
och drift av kylanläggningen. Växjö kommuns nuvarande
kapitalkostnad om ca 0,3 mkr och driftskostnad om ca 0,9 mkr
omvandlas kostnadsneutralt till ett fast driftsbidrag om 1,2 mkr per år
i tio år (motsvarande kvarvarande avskrivningstid på
kylanläggningen). Finansiering av ett övertagande av
anläggningen till bokfört restvärde (2,3 mkr + moms) finansieras med
ett lån från Växjö kommun med 10 års kredittid.
2. Kommunfullmäktige avslår ansökan om årligt driftsbidrag om 3,8
mkr samt nyttjanderättsavtal om 0,5 mkr.
Nuvarande bidrag från Växjö kommun avseende driften i form av
elkostnad, avskrivning och räntekostnader för kylanläggning
kvarstår, för närvarande ca 0,9-1,2 mkr per år. Ordinarie
föreningsstöd utgår enligt kultur- och fritidsnämndens gällande
regelverk, för närvarande ca 0,3 mkr per år.
3. Kommunfullmäktige beviljar lånefinansiering av de åtgärder som
krävs för spel i Elitserien på befintlig anläggning i det fall bandyhall
ej uppförs. Lånebelopp, villkor samt driftsbidrag vid detta alternativ,
delegeras till kommunstyrelsen.
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Bakgrund
Åby/Tjureda IF (ÅTIF) har ansökt om lån för uppförande av bandyhall om
38,7 mkr, samt driftsbidrag och nyttjanderättsavtal om totalt 4,3 mkr per år.
Föreningen har erhållit förhandsbesked att Växjö kommun är positiva till att
medverka till en lånefinansiering av ny bandyhall om en hållbar ekonomisk
plan presenteras, men att föreningen inte kan påräkna något
nyttjanderättsavtal eller utökat driftsbidrag.
Föreningen har därefter ånyo uppvaktat kommunen, senast i möte 30 april
2019. Föreningen önskar gå vidare med en lånefinansiering av ny bandyhall
och avser med egna medel och andra externa källor att hantera driften, utan
tillkommande nyttjanderättsavtal eller driftsbidrag från Växjö kommun.
Föreningen har 2019-05-03 presenterat en uppdaterad femårsplan som visar
på en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 160/2019 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta följande:
1. Kommunfullmäktige bifaller låneansökan om 38,7 mkr för uppförande av
bandyhall i Åby under förutsättning att föreningen Åby/Tjureda IF kan
presentera och verifiera en långsiktig ekonomisk plan som säkerställer
driften av bandyhallen och föreningens verksamhet.
Amorteringstid 30 år och marknadsmässig ränta motsvarande kommunens
upplåningskostnad med påslag av borgensavgift. Säkerhet i form av pantbrev
om 7,5 mkr med bästa rätt.
Vid positivt beslut om lån bör detta samordnas med en renodling av stödet
till Åby/Tjureda IF innebärande att föreningen övertar ägande och drift av
kylanläggningen. Växjö kommuns nuvarande kapitalkostnad om ca 0,3 mkr
och driftskostnad om ca 0,9 mkr omvandlas kostnadsneutralt till ett fast
driftsbidrag om 1,2 mkr per år i tio år (motsvarande kvarvarande
avskrivningstid på kylanläggningen). Finansiering av ett övertagande av
anläggningen till bokfört restvärde (2,3 mkr + moms) finansieras med ett lån
från Växjö kommun med 10 års kredittid.
2. Kommunfullmäktige avslår ansökan om årligt driftsbidrag om 3,8 mkr
samt nyttjanderättsavtal om 0,5 mkr.
Nuvarande bidrag från Växjö kommun avseende driften i form av elkostnad,
avskrivning och räntekostnader för kylanläggning kvarstår, för närvarande ca
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0,9-1,2 mkr per år. Ordinarie föreningsstöd utgår enligt kultur- och
fritidsnämndens gällande regelverk, för närvarande ca 0,3 mkr per år.
3. Kommunfullmäktige beviljar lånefinansiering av de åtgärder som krävs
för spel i Elitserien på befintlig anläggning i det fall bandyhall ej uppförs.
Lånebelopp, villkor samt driftsbidrag vid detta alternativ, delegeras till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att göra följande ställningstagande
avseende Åby/Tjureda IF:s reviderade femårsplan:
Kommunstyrelsen har tagit del av Åby/Tjureda IF:s reviderade femårsplan
och bedömer att villkoren för en lånefinansiering är uppfyllda.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 17 april 2019 föreslagit följande
förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige bifaller låneansökan om 38,7 mkr för uppförande av
bandyhall i Åby under förutsättning att föreningen Åby/Tjureda IF kan
presentera och verifiera en långsiktig ekonomisk plan som säkerställer
driften av bandyhallen och föreningens verksamhet.
Amorteringstid 30 år och marknadsmässig ränta motsvarande kommunens
upplåningskostnad med påslag av borgensavgift. Säkerhet i form av pantbrev
om 7,5 mkr med bästa rätt.
2. Kommunfullmäktige avslår ansökan om årligt driftsbidrag om 3,8 mkr
samt nyttjanderättsavtal om 0,5 mkr.
Nuvarande bidrag från Växjö kommun avseende driften i form av elkostnad,
avskrivning och räntekostnader för kylanläggning kvarstår, för närvarande ca
0,9-1,2 mkr per år. Ordinarie föreningsstöd utgår enligt kultur- och
fritidsnämndens gällande regelverk, för närvarande ca 0,3 mkr per år.
3. Kommunfullmäktige beviljar lånefinansiering av de åtgärder som krävs
för spel i Elitserien på befintlig anläggning i det fall bandyhall ej uppförs.
Lånebelopp och villkor, samt översyn av nuvarande driftsbidrag vid detta
alternativ, delegeras till kommunstyrelsen.
Vidare har kommunchefen i en skrivelse daterad 6 maj 2019 föreslagit att
kommunstyrelsen gör följande ställningstagande avseende Åby/Tjureda IF:s
reviderade femårsplan:
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En lånefinansiering från Växjö kommun förutsätter att föreningen
presenterar och verifierar en långsiktig ekonomisk plan som säkerställer
driften av bandyhallen och föreningens verksamhet.
Vid positivt beslut om lån bör detta samordnas med en renodling av stödet
till Åby/Tjureda IF innebärande att föreningen övertar ägande och drift av
kylanläggningen. Växjö kommuns nuvarande kapitalkostnad om ca 0,3 mkr
och driftskostnad om ca 0,9 mkr omvandlas kostnadsneutralt till ett fast
driftsbidrag om 1,2 mkr per år i tio år (motsvarande kvarvarande
avskrivningstid på kylanläggningen). Finansiering av övertagandet av
anläggningen till bokfört restvärde (2,3 mkr + moms) finansieras med ett lån
från Växjö kommun med 10 års kredittid.
Av kommunchefens skrivelse från 6 maj framgår även att ÅTIF har vid möte
med kommunen den 30 april 2019 redovisat en uppdaterad femårsplan som
balanserar intäkter och kostnader för perioden 2019-05—2024-04. I
skrivelse daterad 6 maj 2019 gör kommunchefen följande samlade
bedömning:
ÅTIF har presenterat en långsiktig plan som säkerställer driften av
bandyhallen och föreningens verksamhet. Stora poster i resultaträkningen
går dock inte fullt ut att verifiera på förhand varför osäkerhet kring
föreningens framtida ekonomi och återbetalningsförmåga på lång sikt
kvarstår.
Den största osäkerheten i närtid gäller nivån på de stabila sponsorintäkter
man kan säkerställa via avtal som krävs för driften av bandyhallen, samt
verksamheten i planerad omfattning. Den andra osäkerhetsfaktorn gäller
publikintäkterna och antalet betalande åskådare, vid spel i Elitserien och vid
eventuellt spel i lägre serier kommande år.
På längre sikt är även de ideella insatserna som genererar intäkter till
föreningen, samt håller externa kostnader nere för vaktmästeri och andra
funktioner en utmaning över tid.
En utlåning till ÅTIF för ny bandyhall innebär en risk. Avvikelser i
byggkostnader, intäkter och driftskostnader kan hanteras de närmaste åren
med föreningens övriga tillgångar och kapital, dessutom innehåller
kostnadskalkylen en del reserver.
Långsiktigt är det svårare att bedöma om föreningen klarar att driva och
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underhålla anläggningen utan ytterligare stöd från Växjö kommun.
En eventuell utlåning till föreningen måste därför vila på en stark tilltro till
att det starka och ideella engagemanget inom ÅTIF, samt att detta
engagemang är uthålligt på lång sikt.
Yrkanden
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Eva Johansson (C), Björn
Kleinhenz (V), Malin Lauber (S) och Christer Svensson (SD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Åby/Tjureda IF
För åtgärd
Ekonomichefen
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 161

Dnr 2019-00233

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Videum AB Henrik Petersson (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Max Hansson (V) till ny ersättare i
Videum AB.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Henrik Petersson (V) har i en skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
Videum AB. Kommunfullmäktige har noterat avsägelsen.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 12/2019 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige utser Max Hansson (V) till ny ersättare i
Videum AB.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Max Hansson
Videum AB
Förtroendemannaregistret
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§ 162

Dnr 2018-00541

Val av huvudman i Skatelöv och Västra Torsås
Sparbanksstiftelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Björn Svensson (M) som huvudman i Skatelöv
och Västra Torsås Sparbankstiftelse för verksamhetsåren 2019-2022.
Bakgrund
Växjö kommunfullmäktige ska utse en huvudman i Skatelöv och Västra
Torsås Sparbankstiftelse
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 13/2019 föreslagit att kommunfullmäktige utser
Björn Svensson (M) som huvudman i Skatelöv och Västra Torsås
Sparbankstiftelse för verksamhetsåren 2019-2022.
Beslutet skickas till
För kännedom
Björn Svensson
Skatelöv och Västra Torsås Sparbankstiftelse
Förtroendemannaregistret
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§ 163

Dnr 2019-00310

Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden - Kenth Rosell (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kenth Rosell (SD) har i en skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 14/2019 föreslagit kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kenth Rosell
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
65 (69)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-05-21

§ 164

Dnr 2019-00325

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Videum AB Stig-Arne Eklund (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Stig-Arne Eklund (S) har i en skrivelse, inkommen den 17 maj 2019, avsagt
sig uppdraget som ersättare i Videum AB.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 15/2019 föreslagit kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Stig-Arne Eklund
Videum AB
Förtroendemannaregistret
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§ 165

Dnr 2019-00120

Redovisning av inkomna motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit till
kommunkansliet efter redovisningen på föregående
kommunfullmäktigesammanträde.
Motioner
2019-05-10

Motion om en redaktionell korrigering av Växjö kommuns
översiktsplan - Per Nilimaa (SD)
2019-05-10 Motion om att inrätta tjänst som delaktighetssamordnare på
Växjö kommun - Per Nilimaa (SD)
2019-05-07 Motion om HBTQ-certifiering av biblioteken i Växjö kommun
- Maria Garmer (V) och Björn Kleinhenz (V)
Medborgarförslag
2019-05-10 Medborgarförslag om förskola och utbyggd skola i Ör
2019-05-09 Medborgarförslag om att spara så många grönytor som möjligt
från klippning och istället få blommande ängar och en vänlig
miljö
2019-05-09 Medborgarförslag om att stänga av Gösta Edströms Väg för
genomfart
2019-04-29 Medborgarförslag om cykelstråk i riskzonen och hög fart bland
bilister på Dalarörsvägen
2019-04-25 Medborgarförslag om en brygga vid Trummens strand
2019-04-23 Medborgarförslag om föreningsmässa i Växjö
2019-04-17 Medborgarförslag om lokalisering av Växjö kommuns simhall
2019-04-16 Medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet, minskat buller och
försköning av vägsträcka mellan Fagrabäcksrondellen och
rondellen vid SOS alarm
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§ 166

Dnr 2019-00029

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta
genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslag om att stänga av Gösta Edströms väg för
genomfart överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om cykelstråk i riskzonen och hög fart bland
bilister på Dalarörsvägen överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om en brygga vid Trummens strand överlämnas
till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om föreningsmässa i Växjö överlämnas till kulturoch fritidsnämnden
• Medborgarförslag om farthinder på Dalarörsvägen i Växjö
överlämnas till tekniska nämnden
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall,
utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan
nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet
är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten
inte överlåtas.
Enligt rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av
kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning
lämnar sedan förslag på delegering.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 167

Dnr 2019-00010

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att inga meddelanden har inkommit sedan
senaste sammanträdet.
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