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Nils Fransson (L)
Jon Malmqvist (KD)
Tomas Thornell (S)
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Lennart Adell Kind (L)
Ricardo Chavez (KD)
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Ove Dahl, projektledare § 180
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Justering
Justerare

Tomas Thornell

Plats och tid

Kommunkansliet

Justerade paragrafer

§§ 178-207

Anmärkning

Ingen allmänhetens frågestund genomfördes då
ingen allmänhet fanns på plats.

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Erika Gustavsson

Ordförande

……………………………………
Anna Tenje

Justerare

……………………………………
Tomas Thornell
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2018-05-02 är justerat.
Anslagsdag

2018-05-07

Anslaget tas ner

2018-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

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

Underskrift
………………………………………………………
Erika Gustavsson
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§ 178

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Tomas Thornell (S) till att justera protokollet.
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§ 179

Dnr 2017-00059

Redovisning av mätning/attitydundersökning avseende
platsvarumärket
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Platsen Växjö kommuniceras används idag på flera olika sätt och av flera
olika aktörer vilket ofta resulterar i en otydlig profil. Såväl Växjö kommun
som externa aktörer efterfrågar en gemensam kommunikationsplattform för
att marknadsföra och kommunicera platsen Växjö som besöksstad,
studentstad, etableringsort eller plats att bo på. Det har uttryckts ett behov av
en homogen beskrivning/berättelse kring platsen som är trovärdig, kraftfull
och som går in i hjärtat hos målgrupperna.
Under våren 2016 genomfördes ett antal workshops med ett begränsat urval
av externa målgrupper för att identifiera vilka faktorer som gör platsen
Växjö unik. För att få en heltäckande bild beslutade kommunstyrelsen i §
63/2017 att komplettera med en mätning/attitydundersökning med ett
bredare målgruppsurval vilken nu är genomförd och kommer ligga till grund
för fortsatt arbete med kommunikationsplattform för platsen Växjö i
samverkan med andra aktörer.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 9 april 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Enkätfabriken har
för Växjö kommuns räkning via kommunikationsbyrån Länge Leve
genomfört en platsvarumärkesundersökning med syfte att få en bredare bild
av olika målgruppers uppfattning av Växjö. Följande steg har genomförts:
- Varumärkesundersökning invånare i Växjö kommun
- Varumärkesundersökning allmänhet i övriga Sverige
- Varumärkesundersökning näringsliv i Växjö kommun
Totalt samlades det in 500 svar från Växjöbor respektive 100 svar från
företagare i Växjö med hjälp av telefonintervjuer. Svaren från allmänheten i
övriga Sverige samlades in via webbpanelen CINT, där totalt 1 000 färdiga
svar inkom.
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Undersökningens syfte har varit att skapa en bild av hur Växjö uppfattas av
de som lever och verkar inom kommunen respektive allmänheten i övriga
Sverige. De primära frågeställningarna har därmed varit:
- Hur uppfattas platsen av representanter inom näringslivet i Växjö,
privatpersoner boende i kommunen respektive av personer i övriga Sverige?
- Vilka attribut kan utmärkas som de främst kännetecknande för Växjö?
Beslutet skickas till
Kommunikationschefen
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§ 180

Dnr 321762

Status stations- och kommunhus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Ove Dahl, projektledare, informerar om status för Växjös stations- och
kommunhus. Dahl redogör bland annat för olika hålltider i projektet och
informerar om vart man kan vända sig för att få mer information om
byggnationerna som pågår på stationsområdet.
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§ 181

Dnr 2018-00089

Budgetförutsättningar 2019-2021: fastställande
befolkningsprognos, uppräkningsfakturor
skatteunderlag
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Befolkningsprognos Växjö
kommun 2018-2025.
2. Kommunstyrelsen beslutar att använda Regeringens senaste prognos
för uppräkning av skatteunderlaget under planeringsperioden.
3. Kommunstyrelsen beslutar att det under planeringsperioden ska
finnas löneutrymme som harmoniserar med antagandet i skatteprognosen.
4. Kommunstyrelsen beslutar att skatteunderlagsberäkningen under
planeringsperioden ska bygga på en befolkningsökning med 1 300
personer för år 2019, 1 250 personer för år 2020 och 1 200 personer
för år 2021.
5. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internräntan till 2,5 % för
2019.
Bakgrund
Budgetunderlag för 2019 – 2021 kommer som tidigare år att distribueras till
budgetberedningarna. Underlaget innehåller bland annat kommentarer till det
samhällsekonomiska läget, en sammanfattning av kommunens bokslut 2017
samt ekonomiska förutsättningar inför kommunens budget 2019 med plan
2020-2021.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 april 2018 redogjort för ärendet
och lämnat nedanstående förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Befolkningsprognos Växjö
kommun 2018-2025.
2. Kommunstyrelsen beslutar att använda SKL:s prognos från april
2018 för uppräkning av skatteunderlaget under planeringsperioden.
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3. Kommunstyrelsen beslutar att det under planeringsperioden ska
finnas löneutrymme som harmoniserar med antagandet i skatteprognosen.
4. Kommunstyrelsen beslutar att skatteunderlagsberäkningen under
planeringsperioden ska bygga på en befolkningsökning med 1 300
personer för år 2019, 1 250 personer för år 2020 och 1 200 personer
för år 2021.
5. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internräntan till 2,5 % för
2019.
Vidare framgår av skrivelsen att vid val av prognos för beräkning av
skatteunderlaget finns det goda skäl att välja en prognos från en och samma
prognosmakare för hela perioden både när det gäller skatteunderlag och
löneantagande. På så sätt bygger prognoserna på sammanhängande
förutsättningar och bedömningar.
I enlighet med försiktighetsprincipen och för att undvika betydande slag i
skatteutfall anses SKL:s prognos vara mest lämplig för beräkning av
skatteunderlaget under planperioden, enligt kommunchefens skrivelse.
SKL:s skatteprognoser har historiskt visat sig vara tillförlitliga och haft
minst avvikelser i förhållande till ursprungsläget.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S):
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Befolkningsprognos Växjö
kommun 2018-2025.
2. Kommunstyrelsen beslutar att använda Regeringens senaste prognos
för uppräkning av skatteunderlaget under planeringsperioden.
3. Kommunstyrelsen beslutar att det under planeringsperioden ska
finnas löneutrymme som harmoniserar med antagandet i skatteprognosen.
4. Kommunstyrelsen beslutar att skatteunderlagsberäkningen under
planeringsperioden ska bygga på en befolkningsökning med 1 300
personer för år 2019, 1 250 personer för år 2020 och 1 200 personer
för år 2021.
5. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internräntan till 2,5 % för
2019.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Oliver Rosengrens yrkande.
Beslutet skickas till
Ekonomi- och finanschefen
Budgetchefen
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§ 182

Dnr 2018-00209

Beslut om dataskyddsombud rörande GDPR
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Marcus Holmqvist till dataskyddsombud enligt
artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för nämndens
personuppgiftsbehandling från och med 25 maj 2018.
2. Kommunstyrelsen noterar att Martin Franssons uppdrag som
personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL) upphör 25 maj
2018.
3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utse en ansvarig
kontaktperson för personuppgiftsfrågor inom kommunledningsförvaltningen.
4. Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att besluta om utlämnande
av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av
personuppgifter till kommunchefen.
5. Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att lämna yttrande till
förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av
registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av
personuppgifter till kommunchefen.
6. Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att teckna
personuppgiftsbiträdesavtal till kommunchefen.
7. Kommunledningsförvaltningen ska regelbundet rapportera till
kommunstyrelsen om arbetet med behandlingen av personuppgifter.
Bakgrund
Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som innehåller
regler för hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla
25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen
kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella
regler, som till exempel personuppgiftslagen (PuL) i Sverige.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i nuvarande
personuppgiftslag. På samma sätt som idag får man till exempel behandla
personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla
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ett avtal eller efter en intresseavvägning. De registrerade kommer även i
fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling
som sker, och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga
säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om
uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro
ställs särskilda krav.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 234/2018 föreslagit nedanstående beslut:
1. Kommunstyrelsen utser Marcus Holmqvist till dataskyddsombud enligt
artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för nämndens
personuppgiftsbehandling från och med 25 maj 2018.
2. Kommunstyrelsen noterar att Martin Franssons uppdrag som
personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL) upphör 25 maj
2018.
3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utse en ansvarig
kontaktperson för personuppgiftsfrågor inom kommunledningsförvaltningen.
4. Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att besluta om utlämnande
av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av
personuppgifter till kommunchefen.
5. Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att lämna yttrande till
förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av
registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av
personuppgifter till kommunchefen.
6. Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att teckna
personuppgiftsbiträdesavtal till kommunchefen.
7. Kommunledningsförvaltningen ska regelbundet rapportera till
kommunstyrelsen om arbetet med behandlingen av personuppgifter.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 29 mars 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att det inom
Växjö kommun pågår ett arbete som ska säkerställa att kommunen
uppfyller de krav som den nya dataskyddsförordningen ställer. Arbetet leds
av personal från kommunledningsförvaltningen, men alla nämnder och
styrelser är involverade eftersom den nya dataskyddsförordningen berör alla
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kommunens verksamheter.
Ny dataskyddsförordning kommer att medföra kostnader inom nämndens
verksamheter. Ny tjänst för DPO (Data Protection Officer) är budgeterad
med 700 000 kr. Detta beslut innebär i sig inga nya kostnader.
Beslutet skickas till
Säkerhetschefen
Kontors- och enhetschefer på kommunledningsförvaltningen
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§ 183

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Catharina Winberg (M) informerar om hon på Trästad Sveriges årsmöte
förra veckan blev omvald som ledamot i styrelsen. Vidare informerar
Winberg om att hon varit på Kommuninvests årsstämma samt tackat av
näringslivschef Thomas Karlsson för VKAB:s räkning.
Sofia Stynsberg (M) informerar om att hon tillsammans med en delegation
från tekniska nämnden och Region Kronobergs trafiknämnd varit i
Amsterdam på studiebesök för att se hur de arbetar med elbussar.
Oliver Rosengren (M) informerar om att Växjölöftets styrgrupp haft möte
där man bland annat gick igenom utvärderingen av den jobbvecka som ägde
rum i början av 2018. Man beslutade även att ett arbetsmarknadsstipendium
ska inrättas tillsammans med Linnéuniversitetet. Slutligen informerar
Rosengren om att han deltagit på Kommunalt forum.
Per Schöldberg (C) informerar om att den sydafrikanska kommunen JB
Marks varit på besök i Växjö under förra veckan. Bland annat
undertecknades ett Memorandum of understanding.
Anna Tenje (M) informerar om att hon idag varit på en presskonferens
rörande företagen Visma och Castellums projekt som handlar om att skapa
en ny samlingsplats för IT-utveckling och innovation i Växjö. Tenje deltog
även, liksom många andra, på avtackningen av näringslivschef Thomas
Karlsson i fredags.
Monica Skagne, kommunchef, informerar om att SKL:s mätning av
kommunal service (NKI index) släppts idag. Växjö ligger där strax över
rikssnittet. Slutligen informerar kommunchefen kort om personalomsättning
och rörligheten inom kommunkoncernen, med anledning av rapporteringen i
media förra veckan.
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§ 184

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Catharina Winberg (M), styrelseordförande i Växjö kommunföretag AB
(VKAB), informerar om att köpare hittats till Videums fastighet Stenladan.
Vidare informerar Winberg om att Växjöbostäder utför ett antal
trygghetsvandringar i sina bostadsområden, och upplever en del nattligt stök
i vissa områden. Man har där satt in extra resurser. Växjöbostäder arbetar
även med socialt ansvarstagande hos de entreprenörer de anlitar.
Monica Skagne, VD för VKAB informerar om att Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tillfälligt kommer hyra en lokal
hos Videum på Teleborg. Slutligen informerar Skagne om att Växjöbostäder
fortsätter arbeta med att komma till rätta med otillåten andrahandsuthyrning,
och att man sedan oktober 2016 återtagit 83 lägenheter.
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§ 185

Dnr 2018-00008

Redovisning av delegeringsbeslut 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut
om delegering enligt 6 kap 33 § Kommunallagen. Redovisningen i rapporten
gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 26 mars 2018 till 22 april
2018. Beslut som redovisas i liggare är registrerade 5 april 2018.
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§ 186

Dnr 2018-00007

Redovisning av protokoll 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 27 mars, 3 april och 10 april
redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 10
april redovisas för kommunstyrelsen.
VKAB:s protokoll från 29 mars och 12 april redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 187

Dnr 2017-00668

Redovisning av uppdrag om att undersöka finansiering
m.m. kring dubbelspår mellan Växjö och Alvesta
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att godkänna återrapportering av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i § 372/2017 kommunchefen i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för och intresset hos Alvesta, Kalmar, Karlskrona, Älmhult
och Värnamo kommuner samt Region Kronoberg om att samfinansiera,
delfinansiera eller förskottera en satsning på att, inom en snar framtid,
förverkliga en dubbelspårsutbyggnad via Länstransportplanen. Dessutom
gavs uppdraget om att undersöka eventuella möjligheter att via EU erhålla
medfinansiering av en utbyggnad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 230/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
återrapporteringen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 6 april 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att ett brev med
förfrågan om intresse och möjlighet till medfinansiering, delfinansiering
eller förskottering skickades ut till berörda kommuner i februari 2018. Svar
har inkommit från samtliga, förutom Kalmar kommun, och samtliga svar
tyder på att alla har förståelse för vikten och behovet av
dubbelspårsutbyggnad av Kust till kustbanan, delen Växjö-Alvesta. Samtliga
inkomna svar åberopar dock tveksamheter till att gå in och medfinansiera
objektet med argumentet att järnväg är en statlig infrastruktur och borde
därigenom finansieras av staten och inte kommuner.
När det gäller delen av uppdraget om EU medel för medfinansiering av
utbyggnaden så konstateras att det i dagsläget inte finns några lämpliga
program eller öppna ansökningsperioder avseende EU-medel för
infrastrukturinvesteringar.
Beslutet skickas till
Trafikplaneringschefen
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§ 188

Dnr 2016-00723

Återrapportering av uppdrag att se över rutiner och
riktlinjer för föreningsbidrag och andra utbetalningar av
offentliga medel i syfte att undvika utbetalningar till
extremistiska organisationer
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att följa upp förändringarna
i kultur- och fritidsnämndens regelverk och redovisa för kommunstyrelsen
under 2019.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att redovisa hur arbetet med
att undvika utbetalningar till extremistiska organisationer kombineras med
En väg in för föreningar. Redovisning ska ske innan sommaren 2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i § 204/2016 kommunchefen i uppdrag att se över
rutiner och riktlinjer för föreningsbidrag och andra utbetalningar av
offentliga medel, i syfte att säkerställa att inga medel betalas ut till
organisationer som kan förknippas med extremism.
Ett regelverk arbetades fram (Regelverk för att värna demokratin vid
tillhandahållande av stöd, bidrag och tjänster) och presenterades för
kommunstyrelsen i november 2017. Kommunstyrelsen beslutade att anta
regelverket (§ 324/2017) och gav samtidigt samtliga förvaltningar och bolag
i uppdrag att tillämpa detta. Slutligen beslutades att ärendet skulle
återrapporteras till kommunstyrelsen, vilket är syftet med nedanstående
skrivelse.
En förfrågan rörande hur nämnder och styrelser arbetar med och tillämpar
Regelverk för att värna demokratin vid tillhandahållande av stöd, bidrag och
tjänster från Växjö kommuns styrelser och nämnder har skickats ut till
samtliga nämnder samt Växjö kommunföretag AB, som inkommit med svar.
En sammanställning av dessa svar har sedan gjorts.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 231/2018 föreslagit nedanstående beslut:
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1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att följa upp förändringarna
i kultur- och fritidsnämndens regelverk och redovisa för kommunstyrelsen
under 2019.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att redovisa hur arbetet med
att undvika utbetalningar till extremistiska organisationer kombineras med
En väg in för föreningar. Redovisning ska ske innan sommaren 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 5 april 2018 redogjort för ärendet
och föreslagit att kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen. I
skrivelsen redovisas hur samtliga nämnder i Växjö kommun, samt VKAB
arbetar med, och tillämpar regelverket.
Beslutet skickas till
Utvecklingschefen
Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom
Alla nämnder och bolag
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§ 189

Dnr 2016-00388

Union of the Baltic Cities (UBC) Generalkonferens 2017
- återrapportering
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar att UBC:s generalkonferens i Växjö
genomfördes enligt plan, inom budget samt med tillfredsställande resultat.
2. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 310/2016 följande:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att anordna
Generalkonferensen för Union of the Baltic Cities (UBC) med
tillhörande ungdomskonferens i Växjö hösten 2017.
2. Kommunstyrelsen preciserar finansieringen utifrån internbudget för
2017 och ger kommunchefen i uppdrag att starta projektet genom att
nominering av projektledare, tillsättning av styrgrupp för UBC-konferens
och parallellt ungdomsmöte och återkopplar till kommunstyrelsen med
förslag kring hur rapportering till kommunstyrelsen sker från projektet.
UBC:s generalkonferens är UBC:s viktigaste mötesforum som anordnas vart
annat år i någon av medlemsstäderna. I samband med generalkonferenser
anordnas både föreläsningar, workshops och sociala aktiviteter men också
UBC:s stämma som anordnas en gång vartannat år i samband med
generalkonferensen. Stämman är nätverkets beslutande organ där styrelsen
ges ansvarsfrihet, ny styrelse väljs och andra strategiska beslut fattas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 232/2018 föreslagit nedanstående beslut:
1. Kommunstyrelsen noterar att UBC:s generalkonferens i Växjö
genomfördes enligt plan, inom budget samt med tillfredsställande resultat.
2. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 3 april 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Kommunchefen förslår att kommunstyrelsen
noterar att UBC:s generalkonferens i Växjö genomfördes enligt plan, inom
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budget samt med tillfredsställande resultat samt att kommunstyrelsen
godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Av skrivelsen framgår även bland annat att Växjö fick uppdraget att
genomföra konferensen i samband med den generalkonferens som hölls i
Gdynia i oktober 2015. Generalkonferensen i Växjö anordnades under temat
”Ledarskap för framtiden – städer som ledare för global hållbar utveckling”.
Mötet samlade deltagare från 13 länder (de nordiska länderna, de baltiska
länderna, Polen, Tyskland samt deltagare från Rumänien, Uganda och
Nigeria). Deltagarna bestod av 230 registrerade konferensdeltagare och 60
ungdomar som deltog i delar av konferensen som en del av en
ungdomskonferens som arrangerades parallellt av UBC:s
ungdomskommission.
Parallellt med UBC konferensen anordnades också ett projektmöte för EUprojektet IWAMA som hade 47 deltagare som i samband med projektmötet
gjorde vattenrelaterade studiebesök och deltog i välkomstmiddagen för
UBC-konferensen.
Totala kostnaden för Växjö för genomförandet av UBC-konferensen uppgick
till 684 397 kr. Intäkter som tillföll Växjö kommun (för utställare samt
betalning för måltider IWAMA deltagare) uppgick till 73,401 kr, dvs en
kostnad för Växjö på 610 996 kr, vilket låg under den budgeterade summan
på 800 000 kr. Deltagaravgiften som betalades av 191 deltagare uppgick till
184 948 kr. Denna summa tillföll dock till UBC och täckte kostnader som
betalades av UBC (primärt en middag och en lunch för konferensdeltagare).
Slutligen framgår av kommunchefens skrivelse att konferensen anses
uppskattad och väl genomförd. Totalt samlade konferensen med
sidoaktiviteter 337 personer, varav de allra flesta övernattade en
eller flera nätter i Växjö. Bedömningen är att konferensen uppvisat Växjö
från sin bästa sida och att deltagarna fått en positiv bild av Växjö och Växjö
kommun.
Beslutet skickas till
Utvecklingschefen
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§ 190

Dnr 2018-00162

Fastställande av särskilt pris för bostadsmark inom
fastigheterna Ingelstad 19:29, 19:49-19:53 samt 19:4619:48
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för tomtmark inom fastigheterna
Ingelstad 19:29, 19:49-19:53 samt 19:46-19:48. Inom berört område tas ett
tilläggspris om 170 kr/m2 ut utöver det fastslagna priset om 100 kr/m2.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att se över riktlinjer och
rutiner kring fastställande av särskilt pris.
Bakgrund
Området ingår i detaljplanen för Ingelstad 19:29 m.fl. Ingelstad, Växjö
kommun. Detaljplanen vann laga kraft 2016-07-21, och medger
användningsområdet bostäder upp till två våningar. Området är beläget norr
om Kavallerivägen i Ingelstad och innehåller 9 stycken villatomter.
Kommunfullmäktige fastställde, § 99/2016, priset för bostadsmark avseende
småhustomter i kommundelscentra och i övriga orter utanför Växjö stad till
100 kr/m2.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 209/2018 föreslagit att kommunstyrelsen fastställer
särskilt pris för tomtmark inom fastigheterna Ingelstad 19:29, 19:49-19:53
samt 19:46-19:48. Inom berört område tas ett tilläggspris om 100 kr/m2 ut
utöver det fastslagna priset om 100 kr/m2.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 12 mars 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det aktuella
utbyggnadsområdet till stor del består av en bergsklack vilket
gör det svårt för den enskilda tomtköparen att kunna hantera sin tomt. För att
på ett rationellt sätt kunna ta fram försäljningsbara tomter görs innan
försäljning en grovterrassering där berget sprängs bort och tomterna jämnas
till. För att finansiera denna grovterrassering föreslås att en
tilläggsköpeskilling om 100 kr/m2 tas ut för villatomterna. Förslaget till
prissättning ger inte full kostnadstäckning för grovterrasseringen som
beräknas kosta ca 1,7 Mkr men förbättrar ekonomin med ca 1 Mkr.
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Yrkanden
Per Schöldberg (C):
1. Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för tomtmark inom fastigheterna
Ingelstad 19:29, 19:49-19:53 samt 19:46-19:48. Inom berört område tas ett
tilläggspris om 170 kr/m2 ut utöver det fastslagna priset om 100 kr/m2.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att se över riktlinjer och
rutiner kring fastställande av särskilt pris.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Per Schöldbergs yrkande.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
Kommunchefen
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§ 191

Dnr 2018-00214

Nominering av vigselförrättare 2018-2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår länsstyrelsen att för åren 2018–2023 förordna
Lena Wibroe, Åsa Karlsson Björkmarker, Olof Eliasson och Isabelle Bunn
som borgerliga vigselförrättare.
Bakgrund
Sedan den 1 maj 2009 gäller en ny äktenskapslagstiftning som bland annat
innebär att nya förordnanden som borgerlig vigselförrättare endast ska gälla
en tidsbestämd period. Växjö kommun föreslår anställda i Växjö
kommunkoncern samt förtroendevalda till länsstyrelsen som borgerliga
vigselförrättare.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 235/2018 föreslagit att kommunstyrelsen föreslår
länsstyrelsen att för åren 2018–2023 förordna Lena Wibroe, Åsa Karlsson
Björkmarker, Olof Eliasson och Isabelle Bunn som borgerliga
vigselförrättare.
Lena Wibroe förordnandes till borgerlig vigselförrättare av Länsstyrelsen i
Kronobergs län den 4 juni 2013. Hennes förordnande går ut 1 juni 2018.
Åsa Karlsson Björkmarker förordnades till borgerlig vigselförrättare av
Länsstyrelsen i Kronobergs län den 18 juni 2013. Hennes förordnande går ut
1 september 2018.
Olof Eliasson och Isabelle Bunn, arbetar på kommunledningsförvaltningen
som kommunjurister.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Lena Wibroe
Åsa Karlsson Björkmarker
Olof Eliasson
Isabelle Bunn
Kontaktcenter
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§ 192

Dnr 2018-00200

Skrivelse om nolltolerans mot knark i skolan - Anna
Tenje (M) och Jon Malmqvist (KD)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utveckla fältarbetet
till att också fungera som mobilt team mot droger och att se över om det
möjligt att börja med mobila drogtester på skolorna genom samarbetet
mellan nämnden för arbete och välfärd och Region Kronoberg.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att parallellt fördjupa
samarbetet med NAVET och Region Kronoberg samt att utveckla det
myndighetsövergripande samarbetet för att motverka drogmissbruk.
Bakgrund
Anna Tenje (M) och Jon Malmqvist (KD) har lämnat in en skrivelse, daterad
26 mars 2018, om nolltolerans mot knark i skolan. Mot bakgrund av
resultatet av de två drogprover som utfördes på avloppsvattnet i Växjö
kommun under hösten 2017, vill skrivelsens författare utveckla och
komplettera fältgruppernas mobila team ute på skolorna med spetskompetens
som kan utföra drogtester ute på plats i våra skolor. Detta bör ske i nära
samarbete med verksamheten för ”integrerade mottagningen” som idag finns
i Region Kronobergs och nämnden för arbete och välfärds regi. Skrivelsens
författare föreslår vidare att samarbetet med NAVET och Region Kronoberg
ska fördjupas för att motverka drogmissbruk, med målet att Växjö kommuns
skolor ska vara trygga och fria från droger.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 210/2018 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utveckla fältarbetet
till att också fungera som mobilt team mot droger och att se över om det
möjligt att börja med mobila drogtester på skolorna genom samarbetet
mellan nämnden för arbete och välfärd och Region Kronoberg.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att parallellt fördjupa
samarbetet med NAVET och Region Kronoberg samt att utveckla det
myndighetsövergripande samarbetet för att motverka drogmissbruk.
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Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S):
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till nämnden för arbete och välfärd
och utbildningsnämnden.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om ärendet ska återemitteras eller
behandlas på dagens sammanträde och konstaterar att ärendet ska behandlas
på dagens sammanträde.
Ordförande frågar sedan om det egna yrkandet kan antas och konstaterar att
arbetsutskottet beslutar enligt eget yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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§ 193

Dnr 2018-00196

Skrivelse om årets landsbygdskommun 2021/2022- Eva
Johansson (C), Sofia Stynsberg (M), Magnus P Wåhlin
(MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen och ger kommunchefen i uppdrag att
arbeta fram en ny vision för att bli årets landsbygdskommun, samt att ta fram
underlag för en ansökan om att bli årets landsbygdskommun 2021/2022.
Bakgrund
Eva Johansson (C), Sofia Stynsberg (M), Nils Fransson (L), Jon Malmqvist
(KD) och Magnus P Wåhlin (MP) skriver i en skrivelse inkommen till
kommunstyrelsen i mars 2018 att Blågröna Växjö ser stor potential utanför
staden och vill därför intensifiera utvecklingsarbetet på landsbygden genom
att i dialog med kommunens 26 samhällsföreningar och byalag ta sikte på att
åter bli årets landsbygdskommun 2021/2022.
De föreslår därför att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att:
•
•

arbeta fram en ny vision för att bli årets landsbygdskommun
ta fram underlag för en ansökan om att bli årets landsbygdskommun
2021/2022.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 193/2018 föreslagit att kommunstyrelsen bifaller
skrivelsen och ger kommunchefen i uppdrag att arbeta fram en ny vision för
att bli årets landsbygdskommun, samt att ta fram underlag för en ansökan om
att bli årets landsbygdskommun 2021/2022.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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§ 194

Dnr 2018-00131

Skrivelse om fler seniorlägenheter i Växjö- Ulf Hedin
(M)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen och uppdrar till Växjö kommunföretag
AB (VKAB) att genomföra en noggrann marknadsanalys av behov,
önskemål och betalningsvilja för att genomföra rätt åtgärder inom rätt
fastighet.
Bakgrund
Ulf Hedin (M) har inkommit med en skrivelse om att tillskapa fler
seniorlägenheter. I skrivelsen föreslås att detta kan göras genom att omklassa
befintliga lägenheter, som genom den pågående tillgänglighetsinventeringen,
visar sig klassas som fullt tillgängliga och dessutom ligger inom en viss radie
från något av våra särskilda boenden. Dessa lägenheter skulle då kunna
klassas som seniorbostäder. I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att tillse att bostadsbolagen gör en beräkning av
vilka lägenheter som är berörda samt att dessa klassas som seniorlägenheter
inom Boplatssystemet så fort de blir lediga.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 236/2018 föreslagit att kommunstyrelsen bifaller
skrivelsen och uppdrar till Växjö kommunföretag AB (VKAB) att
genomföra en noggrann marknadsanalys av behov, önskemål och
betalningsvilja för att genomföra rätt åtgärder inom rätt fastighet.
VKAB har i § 62/2018 föreslagit nedanstående yttrande:
VKAB instämmer med Växjöbostäders bedömning och rekommenderar att
en noggrann marknadsanalys av behov, önskemål och betalningsvilja
genomförs för att genomföra rätt åtgärder inom rätt fastighet. Även inför
framtida nyproduktion så behövs denna analys.
Vi ser gärna att en sådan här analys även inkluderar trygghetsboende.
Trygghetsboende och seniorbostäder kan fördröja behovet av särskilt
boende. En analys kopplad till påverkan på kostnader/besparingar utifrån
berörda förvaltningar/bolag samt den enskilde kunden ger även en
helhetsbild på vilka risker och möjligheter som finns.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
VKAB
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§ 195

Dnr 2017-00749

Motion om att utveckla Växjö kommun till en attraktiv
sommarkommun - Eva Johansson (C) och Lena Wibroe
(M)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att:
• ta fram en prioriteringslista över vilka camping- och badplatser som
behöver rustas upp.
• ta fram en plan för att öka tillgängligheten genom fler
funktionsanpassade badplatser.
• tillsammans med tekniska nämnden ta fram en visionsplan för
utvecklingen av Evedals respektive Öjabys badplats med tillhörande
ytor för att öka dess attraktivitet.
• samverka med tekniska nämnden i deras arbete med att ta fram plan
för fler och nya ställplatser för husbilar.
Bakgrund
Eva Johansson (C) och Lena Wibroe (M) har i en motion inkommen i
december 2017 föreslagit ett antal åtgärder för att utveckla Växjö kommun
till en attraktiv sommarkommun. Åtgärdsförslagen baseras på Inventering av
campingplatser, daterad 20 november 2017, som gjorts i syfte att redovisa
nuläge och utvecklingsmöjligheter.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt tekniska
nämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 201/2018 föreslagit nedanstående beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att:
•ta fram en prioriteringslista över vilka camping- och badplatser som
behöver rustas upp.
•ta fram en plan för att öka tillgängligheten genom fler
funktionsanpassade badplatser.
•tillsammans med tekniska nämnden ta fram en visionsplan för
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utvecklingen av Evedals respektive Öjabys badplats med tillhörande
ytor för att öka dess attraktivitet.
•samverka med tekniska nämnden i deras arbete med att ta fram plan
för fler och nya ställplatser för husbilar.
Kultur- och fritidsnämnden har i § 20/2018 föreslagit att förvaltningen ges i
uppdrag att:
• ta fram en prioriteringslista över vilka camping- och badplatser som
behöver rustas upp.
• ta fram en plan för att öka tillgängligheten genom fler
funktionsanpassade badplatser.
• tillsammans med tekniska förvaltningen ta fram en visionsplan för
utvecklingen av Evedals respektive Öjabys badplats med tillhörande
ytor för att öka dess attraktivitet.
• samverka med tekniska förvaltningen i deras arbete med att ta fram
plan för fler och nya ställplatser för husbilar.
Tekniska nämndens har i § 47/2018 lämnat nedanstående yttrande:
Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionen att utveckla Växjö
kommun till en attraktiv sommarkommun och bidrar gärna i arbetet på
följande sätt.
Tekniska förvaltningen deltar i kultur- och fritidsförvaltningens arbete med
att ta fram en visionsplan för utvecklingen av Evedals respektive Öjabys
badplats med tillhörande ytor för att öka dess attraktivitet.
Tekniska nämnden förordar att arbetet med att utreda ställplatser för husbilar
i Växjö kommuns tätorter inkluderas i tekniska förvaltningens pågående
arbete med strategiska parkeringsfrågor.
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§ 196

Dnr 2018-00147

Motion om att redovisa Växjö kommuns hela
klimatpåverkan- Örjan Mossberg (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att sättet vi redovisar dagens
CO2 utsläpp är inte optimalt, redovisningen måste förändras och förbättras
för att också inkludera konsumtion och resor där tankning inte sker inom
kommunen. Detta måste göras på samma sätt överallt och till en början på
samma sätt i Sverige. Först då går siffror att jämföra. Växjö ska genom sitt
miljöarbete och engagemang verka för att få till detta, både nationellt och
internationellt.
Bakgrund
Örjan Mossberg (V) och Carin Högstedt (V) skriver i en motion till
kommunfullmäktige att Växjö kommun ofta framställs som en
föregångskommun när det gäller att minska utsläpp som påverkar klimatet,
men att denna bild inte är helt sann. Faktum är att de utsläpp av växthusgaser
som vår konsumtion orsakar, de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen,
inte räknas med. I Sverige är de här utsläppen faktiskt dubbelt så stora som
de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Två tredjedelar av de
konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige sker i andra länder. Trots det
omfattas inte de här utsläppen av dagens klimatpolitik i Sverige eller i
Växjö.
Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att årligen redovisa Växjös verkliga klimatpåverkan så att arbetet
för att minska de skadliga utsläppen kan fortsätta på allvar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 238/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen med att Växjö kommun strävar efter att steg för steg redovisa en
mer rättvis bild av kommunens klimatpåverkan. I dagsläget bedöms det dock
inte finnas tillräckligt pålitlig data för att kunna göra korrekta jämförelser.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 9 april 2018 redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår bland annat att det finns tre huvudsakliga sätt att mäta
utsläpp av växthusgaser och klimatpåverkan, alla med olika avgränsningar
och användningsområden. Dessa är det territoriella, det produktionsbaserade
och det konsumtionsbaserade.
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Växjö kommuns klimatmål är att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun
till år 2030. Detta mål följs upp årligen med en variant av den territoriella
beräkningsmodellen. Växjös målformulering gör att det enbart är utsläpp av
koldioxid som tas med, men de andra växthusgaserna följs också upp. Varje
år sammanställs en diagramsamling som utöver energianvändning inkluderar
Växjös utsläpp av koldioxid, men också övriga växthusgaser, samt ett
diagram över Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp. Någon beräkning av
Växjös konsumtionsbaserade utsläpp görs inte, utan de antas inte skilja sig
nämnvärt från Sveriges siffror.
Vidare framgår av skrivelsen att Växjö kommuns miljömål i dagsläget
handlar om de koldioxidutsläpp som uppstår från fossila bränslen som
används eller tankas inom Växjö kommuns gränser. Det är relativt enkelt att
beräkna eftersom statistik om användningen av olika fossila bränslen finns
tillgängligt.
En sammanställning av konsumtionsbaserade utsläpp görs idag på nationell
nivå för hela Sverige, men bryts ännu inte ner till lokal nivå då osäkerheterna
är stora redan i den nationella sammanställningen. I dagsläget kan det bara
antas att Växjö kommun har ungefär samma konsumtionsbaserade
klimatpåverkan per invånare som Sverige har.
För att kommunen ska kunna ta fram en specifik redovisning av just
Växjöbornas klimatpåverkan behöver följande beräkning göras:
Invånares och verksamheters konsumtion inom kommunens gränser plus
konsumtionen utanför kommunens gränser, minus andra kommuninvånares
konsumtion i Växjö, och minus Växjöbaserade verksamheters export.
Detta innebär mer konkret att beräkningar bland annat behöver göras över
hur mycket just Växjöbor handlar på IKEA, GeKås eller i taxfreeshopen på
Las Palmas flygplats, samtidigt som beräkningar måste göras för hur stor del
av försäljningen i Växjö City och Grand Samarkand som görs av personer
från andra kommuner. Företagens försäljning av varor och tjänster till
kunder utanför kommungränsen måste också räknas bort.
Växjö kommun driver bland annat inom Klimatkommunerna frågan om att
nationella myndigheter måste ta fram verktyg för lokal beräkning, eller
nedbrytning, av de konsumtionsbaserade utsläppen. Med hjälp av ett sådant
verktyg skulle det också finnas någon möjlighet, om än osäker, att kunna se
förändringar av de konsumtionsbaserade utsläppen som ett resultat av lokala
satsningar. Det går inte idag då den enda siffra som finns är den nationella.
Detta innebär dock inte att Växjö kommun inte kan jobba med frågan om att
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minska klimatpåverkan ur ett konsumtionsbaserat perspektiv, det går bara
inte att mäta utsläppen. Indirekt går det att få en bild av utvecklingen mot en
mer hållbar konsumtion genom att följa olika nyckeltal om avfallsmängder,
resmönster, ekonomi etc. Inom ramen för framtagandet av ett
hållbarhetsprogram för Växjö, är det troligt att hållbara konsumtionsmönster
blir en viktig aspekt.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Tomas Thornell (S) med instämmande av Anna Tenje (M):
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att sättet vi redovisar dagens
CO2 utsläpp är inte optimalt, redovisningen måste förändras och förbättras
för att också inkludera konsumtion och resor där tankning inte sker inom
kommunen. Detta måste göras på samma sätt överallt och till en början på
samma sätt i Sverige. Först då går siffror att jämföra. Växjö ska genom sitt
miljöarbete och engagemang verka för att få till detta, både nationellt och
internationellt.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Tomas Thornells yrkande.
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§ 197

Dnr 2018-00031

Medborgarförslag om att införa toablock som bryter ner
stor del av läkemedelsrester
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Effekten av pCure är inte
tillräckligt säkerställd i nuläget, men Växjö kommun kommer att följa
utvecklingen på området.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag på hur problem med
läkemedelsrester kan minskas i kommunen.
Läkemedelsrester spolas ner med avloppsvattnet och rinner ut i sjöar och
hav. Medborgarförslagets lösning är att installera toablocket pCure från
företaget Pharem Biotechs på alla vårdinrättningar, äldreomsorg, hemtjänst
etcetera där kommunen bedriver vård med medicinering.
Förslagsställaren anser att pCure är lämplig baserat på dem uppgifter om
effektivitet som tillverkaren tillhandahåller, upp till 80 procent rening, samt
kostnader för produkten, 59 kronor per block. Produktens funktion anges
vara att rena läkemedelsrester i toaletten innan spolning med hjälp av
enzymer. Detta beskrivs som en investering för framtiden som kan vara
vägledande för andra kommuner, landsting och regioner.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 218/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. Effekten av pCure är inte tillräckligt säkerställd i
nuläget, men Växjö kommun kommer att följa utvecklingen på området.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 5 april 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att omsorgsnämnden (§ 5/2018), miljö- och
hälsoskyddsnämnden (§ 19/2018) och tekniska nämnden (§ 46/2018) anser
att förslaget bör avslås genom att konstatera att pCures effekt inte är
tillräckligt säkerställd i nuläget. När nya studier som kan visa på en
kostnadseffektiv rening av läkemedelsrester kan frågan tas upp på nytt.
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§ 198

Dnr 2017-00685

Medborgarförslag om att belägga Utsiktsvägen i
Helgevärma med hård yta
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Under våren 2018 utförs
bärighetshöjande och avvattnande åtgärder på den aktuella sträckan. Dock är
det inte aktuellt med hård yta så som asfalt eller oljegrus. Utvärdering ska
göras av utförda åtgärder under 2019.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till Växjö kommun om att belägga
Utsiktsvägen i Helgevärma med asfalt eller oljegrus. Det handlar om en
sträcka på ca 200 meter, vilken ingår i cykelstråket Växjö Runt. Sträckan
upplevs som trafikfarlig för cyklister då den idag har djupa hålor samt att
vägytan också är lerig och hal. Förslagsställaren föreslår att denna del av
cykelstråket beläggs med hård yta, asfalt eller oljegrus.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 219/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. Under våren 2018 utförs bärighetshöjande och
avvattnande åtgärder på den aktuella sträckan. Dock är det inte aktuellt med
hård yta så som asfalt eller oljegrus. Utvärdering ska göras av utförda
åtgärder under 2019.
Tekniska nämnden har i § 45/2018 lämnat nedanstående yttrande:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att under våren 2018 utförs
bärighetshöjande och avvattnande åtgärder på den aktuella sträckan. Dock är
det inte aktuellt med hård yta så som asfalt eller oljegrus.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 199

Dnr 2017-00678

Medborgarförslag om en gemensam strategi och plan
med andra myndigheter för ökad trygghet och trivsel
på Araby
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun
redan arbetar med det som kommuninvånaren föreslår och hänvisar till
kommunchefens skrivelse, daterad 26 februari 2018.
Av skrivelsen framgår bland annat att inom ramen för uppdraget Fria tiden
Araby ska meningsfulla aktiviteter erbjudas genom bra samordning mellan
förvaltningen för arbete och välfärd, kultur- och fritidsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och Växjöbostäder AB.
All verksamhet i området ska ske i trygga miljöer och på mötesplatser med
ett trivsamt och utvecklande klimat som bygger på kommunens värdegrund.
Flera aktörer, såväl interna som externa, ska samverka kring Araby.
Gällande Nätverket Expansiva Växjö finns ingen egen tidskrift. Den tidskrift
som åsyftas är förmodligen Växjö Kommuns nyhetsbrev som går ut till cirka
12 000 företag i både Växjö och övriga Sverige. I nyhetsbrevet lyfts, så ofta
det är möjligt, framgångsrika entreprenörer.
Växjö kommun har självklart ambitionen att både skriva om och presentera
intressanta företag/entreprenörer på journalistiska grunder. Därför har vi
regelbundet belyst företag som tar ett socialt ansvar liksom goda förebilder
med utländsk bakgrund. De integrationsproblem som lyfts av
förslagsställaren är inte en geografisk fråga som handlar enbart om Araby,
dimensionen är djupare än så och gäller alla delar av kommunen.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i november 2017 föreslår förslagsställaren
utveckling av Araby-området genom samverkan mellan olika kommunala
verksamheter och samarbete med övriga myndigheter och civilsamhälle samt
bra nyttjande och utveckling av mötesplatser i området.
Förslagsställaren menar också att tidskriften ”Expansiva Växjö” bör ta upp
framsteg inom integrationsområdet på Araby och att nätverket Expansiva
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Växjö vid frukostträffar bjuder in någon från ”Nätverket Arabys Företagare,
offentliga eller privata förbättrare”.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 240/2018 föreslagit nedanstående beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun
redan arbetar med det som kommuninvånaren föreslår och hänvisar till
kommunchefens skrivelse, daterad 26 februari 2018.
Av skrivelsen framgår bland annat att inom ramen för uppdraget Fria tiden
Araby ska meningsfulla aktiviteter erbjudas genom bra samordning mellan
förvaltningen för arbete och välfärd, kultur- och fritidsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och Växjöbostäder AB.
All verksamhet i området ska ske i trygga miljöer och på mötesplatser med
ett trivsamt och utvecklande klimat som bygger på kommunens värdegrund.
Flera aktörer, såväl interna som externa, ska samverka kring Araby.
Gällande Nätverket Expansiva Växjö finns ingen egen tidskrift. Den tidskrift
som åsyftas är förmodligen Växjö Kommuns nyhetsbrev som går ut till cirka
12 000 företag i både Växjö och övriga Sverige. I nyhetsbrevet lyfts, så ofta
det är möjligt, framgångsrika entreprenörer.
Växjö kommun har självklart ambitionen att både skriva om och presentera
intressanta företag/entreprenörer på journalistiska grunder. Därför har vi
regelbundet belyst företag som tar ett socialt ansvar liksom goda förebilder
med utländsk bakgrund. De integrationsproblem som lyfts av
förslagsställaren är inte en geografisk fråga som handlar enbart om Araby,
dimensionen är djupare än så och gäller alla delar av kommunen.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 26 februari 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att aktiviteter och möten i Araby-området ska
medverka till en lyckad integration, förbättrade skolresultat och stärkt
folkhälsa. Araby ska utvecklas inom områdena miljö, kultur, idrott,
friluftsliv, lärande och sysselsättning. Mål för Araby och aktiviteter i
området ska förankring i kommunens integrationsplan, verksamhetsplan och
Agenda 2030.
Inom ramen för uppdraget Fria tiden Araby ska meningsfulla aktiviteter
erbjudas genom bra samordning mellan förvaltningen för arbete och välfärd,
kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Växjöbostäder
AB. Samarbete med civilsamhället och övriga myndigheter kommer vara
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avgörande för att skapa långsiktighet. Uppdraget byggs som en långsiktig
och framgångsrik process, det vill säga inget projekt. För att nå önskade
målgrupper kommer vi säkerställa ett samordnat nyttjande av olika
mötesplatser i området, det vill säga Araby Park Arena, Centrumskolan,
Panncentralen, Tallgården, Medborgarkontoret och Familjecentralen,
Bergendahlska gården samt Norregårdskolans och Fagrabäckskolans
fritidsgård.
Meningsfulla aktiviteter ska främst erbjudas barn och ungdomar på
eftermiddagar, kvällar, helger och lov. Familjer och vuxna ska erbjudas ett
utbud av aktiviteter och möten primärt under dagtid med fokus på lärande,
sysselsättning och välmående. Verksamhet ska erbjudas efter önskemål och
behov, det vill säga i dialog med boende. Aktiviteter för 2018 kommer
planeras utifrån resultatet från den enkät som besvarats av boende, primärt
förskolan–årskurs 6, november 2017.
All verksamhet i området ska ske i trygga miljöer och på mötesplatser med
ett trivsamt och utvecklande klimat som bygger på kommunens värdegrund.
Flera aktörer, såväl interna som externa, ska samverka kring Araby.
Vi ska jobba för att boende i Araby ska uppleva att hela Växjö är en arena
för den fria tiden och att invånare tar del av utbudet och miljön i stadsdelen
Araby. Arabyområdet ska kontinuerligt utvecklas med fokus på de fem
områdena miljö, kultur, idrott, lärande och sysselsättning.
Gällande förslagen kring ”Expansiva Växjö”, har detta nätverk ingen egen
tidskrift. Den tidskrift som åsyftas är förmodligen Växjö Kommuns
nyhetsbrev som går ut till cirka 12 000 företag i både Växjö och övriga
Sverige. I nyhetsbrevet lyfts, så ofta det är möjligt, framgångsrika
entreprenörer. I senaste numret skrevs det bland annat om det nystartade
företaget Måla Rent. Företaget har tre anställda och tillväxtplaner. I samma
nyhetsbrev presenterades prisbelönta Mammornas Café, där ägaren driver ett
framgångsrikt företag samtidigt som hon är mentor och inspirationskälla för
många nya företagare som kommer från andra länder.
Växjö kommun har självklart ambitionen att både skriva om och presentera
intressanta företag/entreprenörer på journalistiska grunder. Därför har vi
regelbundet belyst företag som tar ett socialt ansvar liksom goda förebilder
med utländsk bakgrund. De integrationsproblem som lyfts av
förslagsställaren är inte en geografisk fråga som handlar enbart om Araby,
dimensionen är djupare än så och gäller alla delar av kommunen.
Vad det gäller frukostmötenas innehåll, beslutas det om ett tema vid varje
tillfälle. För ett tag sedan hade vi ett tema som tangerade det
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förslagsställaren efterfrågar: ”Vi vill hålla ihop! Ingen kan göra allt, men alla
kan göra något”.
Förslagsställaren skriver att Nätverket Expansiva Växjö bör låta någon från
”Nätverket Arabys Företagare, offentliga eller privata förbättrare” komma
till tals vid varje frukostmöte. Svaret är att de får det, men inte vid varje
frukostmöte. Temat som är satt för frukostmöten måste stämma med
helheten. Vi genomför frukostmöten vid fyra tillfällen per år. För de två
närmaste är redan temat beslutat, men vi tar gärna emot förslag på innehåll.
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§ 200

Dnr 2018-00083

Medborgarförslag om fler offentliga toaletter i centrum
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att i takt med att
Växjö centrum utvecklas och i samband med ny- och ombyggnationer,
tar Växjö kommun hänsyn till behovet av fler offentliga toaletter.
2. Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att diskutera frågan i
dialog med Växjö Citysamverkan och centrumhandlarna.
Bakgrund
I ett medborgarförslag, daterat 29 januari 2018, om fler offentliga toaletter i
Växjö centrum skriver förslagsställaren att det finns för få offentliga toaletter
i Centrum. Förslagsställaren anser att kommunen borde byggt toaletter i
Tegnérgallerian i samband med att denna byggdes om och att toaletter bör
byggas när nya butiker och gallerior öppnas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 239/2018 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att i takt med att
Växjö centrum utvecklas och i samband med ny- och ombyggnationer,
tar Växjö kommun hänsyn till behovet av fler offentliga toaletter.
2. Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att diskutera frågan i
dialog med Växjö Citysamverkan och centrumhandlarna.
Tekniska nämnden har i § 44/2018 lämnat följande yttrande:
Tekniska nämnden gör bedömningen att det inte finns skäl att bygga fler
offentliga toaletter än de som redan finns tillsammans med de som planeras.
Utöver detta konstaterar tekniska nämnden att vad som etableras i privata
fastigheter, som exempelvis Tegnérgallerian, ligger utanför kommunens
beslutsmandat och påverkansmöjlighet.
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§ 201

Dnr 2018-00212

Köavgift för kommunal bostadsförmedling för perioden
1 juli 2018 till den 30 juni 2019
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige förnyar köavgiften för Växjös kommunala
bostadsförmedling för perioden 1 juli 2018 till den 30 juni 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att köavgiften för denna period ska vara
etthundra kronor.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2014 om att inrätta en
kommunalbostadsförmedling och att från och med den 1 juli 2014 ta en årlig
avgift om 100 kr av sökanden över 20 år i den vanliga bostadskön. Avgiften
ska omprövas årligen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 220/2018 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige förnyar köavgiften för Växjös kommunala
bostadsförmedling för perioden 1 juli 2018 till den 30 juni 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att köavgiften för denna period ska
vara 100 kronor.
VKAB har i § 50/2018 beslutat följande:
Styrelsen för VKAB föreslår kommunfullmäktige att förnya köavgiften för
Växjös kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2018 till den 30
juni 2019 och att köavgiften sätts till 100 kronor.
Styrelsen översänder ärendet för beslut till kommunfullmäktige.
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§ 202

Dnr 2016-00877

Restaurangskolans flytt till Kungsmadskolan - beslut
om byggnation
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens beslut § 62/2018 att
uppdra åt förvaltningschef att i samarbete med lokalförsörjningsgruppen låta
VöFAB genomföra byggnation avseende ombyggnad på Kungsmadskolan
av före detta lokalerna för hantverk och design (HVD) för restaurangskolan,
nybyggnad av restaurangmatsal för 80 besökande med separat entré,
ombyggnad för nytt miljörum och ny godsmottagning samt nybyggnad av
plåtverkstad för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 52 mkr och med
en tillkommande hyra på ca 3,8 mkr/år.
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade § 62/2018 att uppdra åt förvaltningschefen att
i samarbete med Lokalförsörjningsgruppen låta VöFAB genomföra
byggnation avseende ombyggnad på Kungsmadskolan av före detta
lokalerna för hantverk och design (HVD) för restaurangskolan, nybyggnad
av restaurangmatsal för 80 besökande med separat entré, ombyggnad för nytt
miljörum och ny godsmottagning samt nybyggnad av plåtverkstad för en
investeringsutgift, baserad på anbud, på 52 mkr och med en tillkommande
hyra på ca 3,8 mkr/år.
Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 243/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner utbildningsnämndens beslut § 62/2018 att uppdra åt
förvaltningschef att i samarbete med lokalförsörjningsgruppen låta
VöFAB genomföra byggnation avseende ombyggnad på Kungsmadskolan
av före detta lokalerna för hantverk och design (HVD) för restaurangskolan,
nybyggnad av restaurangmatsal för 80 besökande med separat entré,
ombyggnad för nytt miljörum och ny godsmottagning samt nybyggnad av
plåtverkstad för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 52 mkr och med
en tillkommande hyra på ca 3,8 mkr/år.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 april 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att genom
att flytta restaurangskolan från uttjänta lokaler vid Ringsbergskolan, till nya
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lokaler på Kungsmadskolan möjliggör man en mer innovativ och
modernyrkesutveckling i branschen. Det blir en positiv skjuts framåt för hela
skolan och för matlandethuvudstaden Växjö.
Restaurangskolans nuvarande byggnad ligger inom ”kulturkullens” område
och är i behov av renovering. 2015 genomfördes visst underhåll med
inriktning att byggnaden skulle fungera i 3-5 år till. Hyran för 2018 är 1,3
mkr och lokalerna lämnas i samband med att verksamheten flyttas till
Kungsmadskolan.
Framtagen kalkyl och investeringsutgift, baserad på anbud, avseende
ombyggnad av f d HVD till restaurangskola, ny restaurangmatsal för 80
besökande med separat entré, nytt miljörum, ny godsmottagning samt ny
plåtverkstad visar på en investeringsutgift på 52 mkr och med en hyra på ca
3,8 mkr/år. BTA för ombyggnaden för restaurangskolan är 955 m2 och för
plåtverkstaden 204 m2. Investeringsutgiften för projektet blir 44 900 kr/m2
BTA (52 mkr / (955+204m2).
Projektet omfattar i huvudsak att bygga ett restaurangkök för utbildning och
jämförelsetal för byggnation av kök anger en investeringsutgift på mellan
40-50 tkr/m2 BTA.
Ombyggnaden för restaurangskolan planeras vara färdigställd våren 2019 för
att kunna tas i bruk av verksamheten inför höstterminen 2019. Parallellt
pågår projektering för nytt produktionskök och en större och mer
ändamålsenlig matsal för eleverna på Kungsmadskolan. Detta planeras vara
klart att tas i bruk våren 2020.
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§ 203

Dnr 2017-00662

Om- och tillbyggnad av Torparskolan - beslut om
byggnation
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens beslut § 61/2018 att
ge förvaltningschef i uppdrag att i samarbete med VöFAB och
lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation avseende om- och
tillbyggnad av Torparskolan samt ny utemiljö med utökad skolgård, som
integreras med kvarteret Släden, för att utöka verksamheten till två
paralleller i årskurs F-6, för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 77,9
mkr och en tillkommande hyra på 6,1 mkr/år.
Kommunfullmäktige godkänner investering avseende nytt kök på
Torparskolan för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 8,7 mkr och en
tillkommande hyra på 0,9 mkr/år. Köket ingår i projektet Om- och
tillbyggnad av Torparskolan och är en del i projektet som kommer att hyras
av Måltidsorganisationen.
Total investeringsutgift för projektet är 86,6 mkr och total tillkommande
hyra är 7 mkr/år.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt ovan, att uppdra åt VöFAB att genomföra byggnation
avseende nytt kök på Torparskolan.
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade § 61/2018 att ge förvaltningschef i uppdrag
att i samarbete med VöFAB och lokalförsörjningsgruppen genomföra
byggnation avseende om- och tillbyggnad av Torparskolan samt ny utemiljö
med utökad skolgård, som integreras med kvarteret Släden, för att utöka
verksamheten till två paralleller i årskurs F-6, för en investeringsutgift,
baserad på anbud på 77,9 mkr samt en tillkommande hyra på 6,1 mkr/år.
I projektet ingår även nytt kök som beslutas av kommunstyrelsen. Ärendet
skickas till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i 244/2018 föreslagit att kommunfullmäktige godkänner
utbildningsnämndens beslut § 61/2018 att ge förvaltningschef i uppdrag att i
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samarbete med VöFAB och lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation
avseende om- och tillbyggnad av Torparskolan samt ny utemiljö med utökad
skolgård, som integreras med kvarteret Släden, för att utöka verksamheten
till två paralleller i årskurs F-6, för en investeringsutgift, baserad på anbud,
på 77,9 mkr och en tillkommande hyra på 6,1 mkr/år.
Kommunfullmäktige godkänner investering avseende nytt kök på
Torparskolan för en investeringsutgift, baserad på anbud, på 8,7 mkr och en
tillkommande hyra på 0,9 mkr/år. Köket ingår i projektet Om- och
tillbyggnad av Torparskolan och är en del i projektet som kommer att hyras
av Måltidsorganisationen.
Total investeringsutgift för projektet är 86,6 mkr och total tillkommande
hyra är 7 mkr/år.
Vidare har arbetsutskottet föreslagit att kommunstyrelsens beslutar, under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att uppdra åt
VöFAB att genomföra byggnation avseende nytt kök på Torparskolan.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 april 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
demografin visar att Teleborg fram till 2025 kommer att öka med drygt
2300 invånare. Detta innebär att antal elever i årskurs F-6 på Teleborg under
samma period kommer att öka med knappt 400 elever.
Preliminär byggstart planeras i juni 2018 och succesiv inflyttning 20192020. Kalkyl efter projekteringen anger en investeringsutgift avseende omoch tillbyggnad av Torparskolan och ny utemiljö på ca 83 mkr. Verklig
investeringsutgift är lite drygt 4 procent högre än framtagen kalkyl.
Projektet har inte förändrats i förhållande till när kalkylen togs fram, utan
kostnadsökningen hänvisas till att det är ett högt tryck på byggnationer just
nu.
VöFAB äger fastigheten och är byggherre för byggnationen. Då
investeringsutgiften är över 20 mkr kommer byggnationen att beslutas av
utbildningsnämnd och slutligen av kommunfullmäktige. Beslut kommer att
följa den gamla lokalprocessen men ny delprojektledare från verksamheten,
enligt ny lokalförsörjningsprocess, kommer att följa projektet tills det är
klart.
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§ 204

Dnr 2016-00622

Antagande av Detaljplan för Kråkan 4 m fl, Väster,
Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Kråkan 4 m.fl., Väster, Växjö
kommun enligt förslag upprättat den 2 oktober 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 2 mars 2018 ska framförda synpunkter inte
föranleda annan ändring av planförslaget än de justeringar som framgår av
utlåtandet.
Bakgrund
Syftet med detaljplaneläggningen är att skapa förutsättningar för fler
bostäder med tillhörande service, småskaliga verksamheter mm. Exempelvis
föreslås större byggrätt och bredare användning av marken.
Detaljplaneförslaget har under perioden 2017-11-06 till 2017-11-27, enligt 5
kap. PBL, varit utsänt till sakägare samt statliga och kommunala
förvaltningar för granskning. Under samma tid har granskningshandlingarna
också funnits tillgängliga på stadsbyggnadskontoret, kommunens
kontaktcenter, stadsbiblioteket samt digitalt på Växjö kommuns hemsida.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 241/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar
detaljplan för Kråkan 4 m.fl., Väster, Växjö kommun enligt förslag upprättat
den 2 oktober 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 2 mars 2018 ska framförda synpunkter inte
föranleda annan ändring av planförslaget än de justeringar som framgår av
utlåtandet.
Byggnadsnämnden har i § 81/2018 fattat nedanstående beslut:
Byggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget upprättat 2017-10-02, och
lämnar över det till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap. 27 §
Plan- och bygglagen (PBL).
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2018-03-02, ska framförda synpunkter
inte föranleda annan ändring av planförslaget, än de justeringar som
redovisas i utlåtandet.
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§ 205

Dnr 2016-00684

Antagande av detaljplan för Hov-Dalbogård 3 & 4, Växjö
kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hov-Dalbogård 3 & 4, Växjö
kommun enligt förslag upprättat den 20 juni 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 6 mars 2018 ska framförda synpunkter inte
föranleda annan ändring av planförslaget än de justeringar som framgår av
utlåtandet.
Bakgrund
Detaljplanens syfte är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en
förtätning av bostäder inom fastigheterna Hov-Dalbogård 3 & 4 samt
förskola.
Detaljplanen har under perioden 22 juni 2017 till 17 september 2017 varit
utställd för granskning i enlighet med 5 kap PBL. Underrättelse om
granskning har skickats till sakägare samt samtliga kommunala
förvaltningar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 214/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar
detaljplan för Hov-Dalbogård 3 & 4, Växjö kommun enligt förslag upprättat
den 20 juni 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 6 mars 2018 ska framförda synpunkter inte
föranleda annan ändring av planförslaget än de justeringar som framgår av
utlåtandet.
Byggnadsnämnden har i § 82/2018 fattat nedanstående beslut:
Byggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget upprättat 2017-06-20, och
överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kapitlet 29 §,
Plan- och bygglagen.
Med hänvisning till utlåtande 2018-03-06, ska framförda åsikter inte
föranleda annan ändring av planförslaget än de justeringar som redovisats i
utlåtandet.
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Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige avstyrker detaljplanen.
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 206

Dnr 2018-00204

Hemställan till kommunfullmäktige rörande köp av
Ansgarius 15, Växjö
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige tillstyrker att Växjöbostäder AB får köpa kv Ansgarius
av Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB antingen genom förvärv av ett
bolag eller som köp av fastighet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att nytt kommunhus och station
ska uppföras av Vöfab samt att Vöfab får sälja kv Ansgarius, nuvarande
kommunhus, för att kvarteret ska omvandlas till bostäder.
Vöfab har genom mäklare tagit in anbud avseende kv Ansgarius på den
öppna marknaden. Sex anbud kom in varav ett var från Växjöbostäder.
Växjöbostäder anbud om 157 miljoner kronor var högst och därför har
Vöfab ingått avsiktsförklaring med Växjöbostäder om försäljning och just nu
håller Växjöbostäder på med teknisk undersökning av fastigheten. För övriga
anbud gäller tills vidare sekretess.
Av Växjöbostäders ägardirektiv följer att bolaget inte får förvärva fastighet
eller bolag över tio miljoner kronor utan kommunfullmäktiges godkännande.
Själva överlåtelseavtalet ska sedan slutligt godkännas av Växjö
Kommunföretag AB.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 242/2018 föreslagit att kommunfullmäktige tillstyrker
att Växjöbostäder AB får köpa kv Ansgarius av Vöfab, Växjö
Fastighetsförvaltning AB antingen genom förvärv av ett bolag eller som köp
av fastighet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 13 april 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Kommunchefen föreslår att
kommunfullmäktige tillstyrker att Växjöbostäder AB får köpa kv Ansgarius
av Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB antingen genom förvärv av ett
bolag eller som köp av fastighet.
Vidare framgår av skrivelsen att Växjöbostäder ska omvandla kv Ansgarius
till bostäder, i huvudsak hyresrätter men det ska också prövas om
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äganderätter kan upplåtas. Bolaget är högst anbudsgivare och det finns inga
hinder mot att Vöfab säljer till Växjöbostäder.
Avtal om Växjöbostäders köp av kv Ansgarius förväntas ingås under våren
och avsikten är att Växjöbostäder tillträder kv Ansgarius i nära anslutning
därtill och sedan hyr ut kommunhuset till Vöfab fram till dess nytt
kommunhus är inflyttningsbart.
Yrkanden
Catharina Winberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på Catharina Winbergs (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med nio ja-röster.
Sex ledamöter avstod från att rösta.
Ledamöter

Malin Lauber, S
Per Schöldberg, C
Oliver Rosengren, M
Catharina Winberg,
M
Eva Johansson, C
Cheryl Jones Fur,
MP
Nils Fransson, L
Jon Malmqvist, KD
Tomas Thornell, S
Martin Edberg, s
Gunnar Storbjörk, S
Rose-Marie
Holmqvist, S
Carin Högstedt, V
Ellen Franzén, -
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Avstå Frånvarand
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e
Avstår

Ja
Ja
Ja
Irène Bladh, M

Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

Marie-Louise
Gustavsson, S

Avstår
Ja
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Anna Tenje, M
(ordförande)
Omröstningsresulta
t
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§ 207

Dnr 297092

Övrigt
Carin Högstedt (V) frågar hur status är för handlingsplanen mot
hedersrelaterat våld. Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) svarar
att information kommer kring detta på ett kommande sammanträde.
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