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Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 – 19.20 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Bo Frank (M), ordförande 
Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande 
Rose-Marie Holmqvist (S), 2:e vice ordförande 
Anna Tenje (M) 
Oliver Rosengren (M) 
Ulf Hedin (M) 
Anna Gustbée (M) § 248-273 
Setareh Najafidigehsara (M) § 234-247 
Sofia Stynsberg (M) 
Pernilla Tornéus (M) 
Iréne Bladh (M) 
René Jaramillo (M) 
Lena Wibroe (M) 
Sigvard Jakopsson (M) § 241-273 
Ove Löfqvist (M) § 234-240 
Glenn Nilsson (M) 
Björn Svensson (M) 
Ida Eriksson (M) 
Lars-Göran Svensson (M) 
Eva Johansson (C) 
Anders Bengtsson (C) 
Andreas Olsson (C) 
Margareta Jonsson (C) 
Andreas Håkansson (C) 
Gunnar Nordmark (L) 
Torgny Klasson (L) 
Anna Zelvin (KD) 
Jon Malmqvist (KD) 
Ricardo Chavez (KD) 
Malin Lauber (S) 
Alf Skogmalm (S) 
Julia Berg (S) 
Tomas Thornell (S) 
Tajma Sisic (S) 
Martin Edberg (S) 
Gunnar Storbjörk (S) 
Arijeta Reci (S) 
Otto Lindlöf (S) § 234-269, 272 
Anette Nerlie-Anderberg (S) § 270-271, 273 
Tony Lundstedt (S) 
Martina Forsberg (S) 
Hugo Hermansson (S) 
Kjell Olsson (S) 
Ann-Kristin Lindquist (S) 
Maria Garmer (V) 
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Carin Högstedt (V) 
Johnny Werlöv (V) 
Elisabet Flennemo (V) § 234-247 
Håkan Frizén (V) § 248-273 
Björn Kleinhenz (V) 
Magnus P Wåhlin (MP)  
Gunnel Jansson (MP) § 234-269, 272 
Magnus Folcker (MP) § 270-271, 273 
Gustav Petersson (-) 
Christer Svensson (SD) 
Conny Lindahl (SD) 
Alexander Harréns (SD) 

 Yusuf Isik (S) 
Marie-Louise Gustafsson (S) 
Ola Löfquist (S) 
Anders Lindoff (S) 
Hans-Erik Fransson (M) 
Pia Philipsson (M) 
Kenneth Quick (M) 
Romeo Pettersson (SD) 
Rickard Karlsson (L) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Michael Färdig (L) 
Erika Lagergren (S) 
Kaj-Mikael Petersson (KD) 
Yvonne Ekaremål (C) 
Claes Bromander (C) 
Annika Nilsson (C) 
Patrik Åkesson (KD) 
Cecilia Lundin Danielsson (S) 
Erik Jansson (MP) 
Ann-Christin Eriksson (V) 
Michael Sjöö (S) 

 
Tjänstepersoner 

 
Martin Fransson, sekreterare 
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare 
Kristina Thorvaldsson, projektledare § 237 

 
Övriga 

 
Stefan Lundin, Region Kronoberg § 237 

 

Justering 

 

Justerare Ida Eriksson (M) 
Johnny Werlöv (V) 
 

Plats och tid Kommunhuset, 17 december 08.00 
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Justerade paragrafer §§ 234-273 

Ajournering 15.30 – 15-50 
17.00 – 17.05 Allmänhetens frågestund 
17.30 – 17.45 

 
 
Inledning 
 
 
 
 
 
Allmänhetens 
frågestund 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmärkning 

 
 
Sammanträdet inleds med att en kör bestående 
av förtroendevalda akompanjerade av Sofia 
Stynsberg på flygel och Björn Kleinhenz på 
gitarr bjuder på julsång. De förstärks sedan av 
Sofiakören från Gårdsby församling. 
 
 
En frågeställare har skickat in följande frågor: 
• Hur många gratisladdningsställen finns i 

kommunen? 
• Vad är den sammantagna kostnaden per 

månad för dessa? 
• När kommer gratisladdningen att upphöra? 
 
Frågorna besvaras av tekniska nämndens 
ordförande Sofia Stynsberg. 
 
 
Ärendena behandlades i följande ordning: 
§ 234-249, 272, 250-271, 273 

 
 
Underskrifter 

 

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Martin Fransson 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Bo Frank 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Ida Eriksson 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Johnny Werlöv 
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_____________________________________________________________ 
 

                                  Bevis om anslag av protokoll 
 

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2021-12-14 är 
justerat. 

Anslagsdag 2021-12-17 

Anslaget tas ner 2022-01-10 

Förvaringsplats för 
protokollet 
 

Kansliavdelningen 
 

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

……………………………………………………… 

 
Martin Fransson 
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Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 
14 december 2021 

§ 234 Dnr 302917 
Justering av protokoll...................................................................................................8 

§ 235 Dnr 313843 
Godkännande av dagordning .................................................................................. 9 

§ 236 Dnr 2021-00463 

Utdelning av Växjö kommuns hedersbelöning av särskilda skäl .................... 10 

§ 237 Dnr 345134 
Information om detaljplan för nytt sjukhus - Kristina 
Thorvaldsson, projektledare och Stefan Lundin, Region 
Kronoberg ....................................................................................................................... 11 

§ 238 Dnr 297257 
Ledamöternas och ersättarnas frågestund ........................................................ 12 

§ 239 Dnr 2021-00256 

Motion om återvandringskansli- Gustav          Petersson (-) ......................... 14 

Omröstningsbilaga 1 ................................................................................................... 16 

§ 239 Motion om återvandringskansli- Gustav Petersson (-) ............................. 16 

§ 240 Dnr 2018-00120 
Antagande av översiktsplan för Växjö kommun ................................................. 17 

Omröstningsbilaga 2 ................................................................................................. 25 

§ 240 Antagande av översiktsplan för Växjö kommun ........................................ 25 

§ 241 Dnr 2021-00585 

Exploateringskalkyl detaljplan Rimfrosten 1 m fl. ............................................... 26 

§ 242 Dnr 2020-00527 
Antagande av detaljplan för Rimfrosten 1 m.fl., (Detaljplan för 
ett nytt sjukhus) ............................................................................................................ 27 

§ 243 Dnr 2021-00577 
Tryggande av kommunens pensionsåtagande genom nyttjande 
av prognostiserat överskott 2021 -försäkringslösning för 
intjänad pensionsrätt (IPR97) .................................................................................. 31 

§ 244 Dnr 2021-00621 

Utrangering/nedskrivning inom tekniska nämndens verksamhet ................. 33 

§ 245 Dnr 2021-00630 
Ytterligare tillskott till Evenemangsfond - Växjö & Company ........................ 35 

§ 246 Dnr 2021-00664 
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Extra tillskott/finansiering Växjö Linneus Science Park ..................................... 37 

§ 247 Dnr 2021-00670 
Extra ägartillskott till Wexnet AB ............................................................................ 41 

§ 248 Dnr 2021-00669 
Extra tillskott för att satsa på Ridsporten och möjliggöra större 
evenemang i ................................................................................................................ 43 

stad och tätort ............................................................................................................ 43 

§ 249 Dnr 2021-00668 

Extra tillskott till Värends räddningstjänst ........................................................... 45 

§ 250 Dnr 2021-00622 
Princip: Värdering av riktningsmål i Växjö kommuns budget .......................... 47 

§ 251 Dnr 2021-00623 

Ekonomistyrningsprincip: Hantering av budgetavvikelser och 
krav på åtgärdsprogram ......................................................................................... 49 

§ 252 Dnr 2021-00624 
Ekonomistyrningsprincip: Hantering av nämndernas eget kapital ............... 51 

§ 253 Dnr 2021-00625 

Ekonomistyrningsprincip: Hantering av ramjustering mellan 
nämnder ........................................................................................................................ 53 

§ 254 Dnr 2021-00533 

Revidering av reglementen med anledning av ny 
samhällsbyggnadsförvaltning ................................................................................. 55 

§ 255 Dnr 2021-00588 
Lokalprojekt - Ny förskola Braås, Ängslyckan, nybyggnation ....................... 58 

§ 256 Dnr 2021-00597 

Byte av tariffer 2022 .................................................................................................. 61 

§ 257 Dnr 2021-00596 
Nya elnätspriser för 2022 ........................................................................................ 63 

§ 258 Dnr 2021-00236 
Revidering av bestämmelser för Växjö kommuns mångfaldspris .................. 65 

§ 259 Dnr 2021-00581 

Utbetalning av partistöd 2022 ................................................................................ 67 

§ 260 Dnr 2021-00650 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - 
Kent Rosell (-) .............................................................................................................. 68 

§ 261 Dnr 2021-00567 
Val av ny ersättare i styrelsen för Videum AB (S) ............................................. 69 

§ 262 Dnr 2021-00648 
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Avsägelse från uppdrag som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd - Sara Iranshahi (SD) ......................................................................... 70 

§ 263 Dnr 2021-00676 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden - Maria Unell (MP) ............................................................. 71 

§ 264 Dnr 2021-00432 
Val av styrelse och lekmannarevisorer till bolaget Goldcup 18414 
AB ..................................................................................................................................... 72 

§ 265 Dnr 2021-00540 
Årsplan för kommunfullmäktiges arbete 2022 ..................................................... 75 

§ 266 Dnr 2021-00016 
Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt 
överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom 
medborgarförslag 2021 ............................................................................................. 76 

§ 267 Dnr 2021-00013 

Meddelanden ............................................................................................................... 78 

§ 268 Dnr 2021-00015 

Framställda interpellationer ..................................................................................... 79 

§ 269 Dnr 2021-00574 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
från Håkan Frizén (V) om utdelningen från bostadsbolagen ....................... 80 

§ 270 Dnr 2021-00616 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson 
(M) från Gustav Petersson (-) om svenskfientlighet .......................................... 81 

§ 271 Dnr 2021-00615 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
från Gustav Petersson (-) gällande folkomröstning om 
invandringen i Växjö kommun ................................................................................. 82 

§ 272 Dnr 2021-00672 
Utvecklingsbidrag till Huseby Bruk AB .................................................................. 83 

§ 273 Dnr 298450 
Avslutningsord .............................................................................................................. 85 
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§ 234 Dnr 302917  
 

Justering av protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Ida Eriksson (M) och Johnny Werlöv (V) 
ska justera dagens protokoll. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
 
Justering äger rum fredagen den 17 december klockan 08.00 i 
kommunhuset. 
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§ 235 Dnr 313843  
 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande tillägg: 

• Utvecklingsbidrag till Huseby Bruk AB 
         
Bakgrund 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner den 
utskickade dagordningen med följande tillägg: 

• Utvecklingsbidrag till Huseby Bruk AB 
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§ 236 Dnr 2021-00463  
 

Utdelning av Växjö kommuns hedersbelöning av 
särskilda skäl 

Ordförande Bo Frank överlämnar kommunens hedersbelöning av 
särskilda skäl 2021 till Vésteinn Hafsteinsson och läser upp 
motiveringen: 
 
Vésteinn Hafsteinsson har gjort Växjö känt i Sverige och världen. 
Hans framgångar som tränare är monumentala. Han kombinerar 
småländskt snille och envishet med glöden från en vulkan.    
 
Vésteinn Hafsteinsson tackar för hedersbelöningen och berättar om sin 
tid i Växjö där han bott och verkat i 13 år. Han betonar hur välkommen 
han och hans familj känt sig, de fantastiska förutsättningar som finns här 
och hur klimatet präglas av samarbete, respekt mellan olika aktörer och 
en stolthet över varandra.   
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§ 237 Dnr 345134  
 

Information om detaljplan för nytt sjukhus - Kristina 
Thorvaldsson, projektledare och Stefan Lundin, 
Region Kronoberg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Kristina Thorvaldsson, projektledare och Stefan Lundin, Region 
Kronoberg informerar om sjukhusprojektet och den detaljplan som idag 
ska behandlas av kommunfullmäktige. 
 
Stefan Lundin inleder med att beskriva sjukhusprojektet hos Region 
Kronoberg. 
 
Kristina Thorvaldsson redogör sedan för förslaget till detaljplan och hur 
arbetet med detaljplanen bedrivits.  
 
Thorvaldsson redogör också för investeringsbehov och 
finansieringslösningar för trafikinfrastrukturen samt för 
exploateringsavtal och exploateringskalkyl för detaljplanen.  
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§ 238 Dnr 297257  
 

Ledamöternas och ersättarnas frågestund 

Alf Skogmalm (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om 
omsorgsförvaltningen frågar personal om de är vaccinerade eller inte 
och om personal har omplacerats på grund av att de är ovaccinerade. 
 
Ulf Hedin svarar. 
 
Christer Svensson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje 
(M) om de skattetillägg och viten på 800 000 kronor som Skatteverket 
beslutat om för Växjö kommun. 
 
Anna Tenje svarar. 
 
Carin Högstedt (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
om en skrivelse hösten 2020 till Regionstyrelsen och kommunstyrelsen 
gällande en trafikterminal i Sandsbro och vad som har hänt i ärendet. 
 
Anna Tenje svarar. 
 
Elisabeth Flennemo (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje 
(M) om samarbetet med Växjö Charity och vilka evidensbaserade 
metoder som ska användas. 
 
Anna Tenje (M) svarar.  
 
Gunnar Storbjörk (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) 
om bemanningsläget i omsorgen med hänsyn till jul- och 
nyårsledigheter och ökad smittspridning. 
 
Ulf Hedin svarar. 
 
Björn Kleinhenz (V) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Jon 
Malmqvist (KD) om det finns planer på en fristadsförfattare nästa år. 
 
Jon Malmqvist svarar. 
 
Elisabeth Flennemo frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd, 
Pernilla Tornéus (M), om kommunen har skriftliga rutiner för att 
förhindra vräkningar av barn. 
 
Pernilla Tornéus svarar. 
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Christer Svensson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia 
Stynsberg (M) om hon är nöjd med hur snöröjningen i kommunen 
hanterats de senaste veckorna. 
 
Sofia Stynsberg svarar.  
 
Johnny Werlöv (V) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg 
(M) om hon kan bekräfta hans bild av diskussionen i tekniska nämnden 
om bussfiler. 
 
Sofia Stynsberg svarar. 
 
Tomas Thornell (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
om den styrande majoriteten också tyckte bussfiler blev för dyrt i 
slutändan. 
 
Anna Tenje svarar. 
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§ 239 Dnr 2021-00256  
 

Motion om återvandringskansli- Gustav          
Petersson (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att det som 
föreslås företrädesvis är olagligt. 
 
Bakgrund 
Gustaf Petersson (-) har den 20 april 2021 lämnat en motion till 
kommunfullmäktige med förslag om att kommunstyrelsen ska få i 
uppdrag att utreda införandet av ett "återvandringskansli" i Växjö 
kommun.    
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 456/2021 föreslagit att kommunfullmäktige 
avslår motionen med motiveringen att det som föreslås företrädesvis är 
olagligt. 
 
Yrkanden 
Gustav Petersson (-): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Alexander Harréns (SD) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S), 
Magnus P Wåhlin (MP), Björn Kleinhenz (V) och Ricardo Chavez (KD): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning 
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag 
Nej för att rösta på Gustav Peterssons yrkande 
  
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 60 
ja-röster mot en nej-röst för Gustav Peterssons yrkande. Se 
omröstningsbilaga 1.  
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Motionären 
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Omröstningsbilaga 1 

§ 239 Motion om återvandringskansli- Gustav Petersson (-) 

Resultat 
Ja 60 
Nej 1 
Totalt  61 
 
Individuella resultat 
 
Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Ja Pia Philipsson (M) Ja 
Malin Lauber (S) Ja Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Ja Ida Eriksson (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Ja Kenneth Quick (M) Ja 
Tajma Sisic (S) Ja Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Martin Edberg (S) Ja Gustav Petersson (-) Nej 
Yusuf Isik (S) Ja Christer Svensson (SD) Ja 
Gunnar Storbjörk (S) Ja Romeo Pettersson (SD) Ja 
Arijeta Reci (S) Ja Conny Lindahl (SD) Ja 
Otto Lindlöf (S) Ja Alexander Harréns (SD) Ja 
Tony Lundstedt (S) Ja Maria Garmer (V) Ja 
Martina Forsberg (S) Ja Carin Högstedt (V) Ja 
Hugo Hermansson (S) Ja Johnny Werlöv (V) Ja 
Marie-Louise Gustavsson (S) Ja Elisabet Flennemo (V) Ja 
Kjell Olsson (S) Ja Björn Kleinhenz (V) Ja 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Ja Eva Johansson (C) Ja 
Ola Löfquist (S) Ja Anders Bengtsson (C) Ja 
Anders Lindoff (S) Ja Andreas Olsson (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Ja Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Andreas Håkansson (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Setareh Najafidigehsara (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Torgny Klasson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Rickard Karlsson (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Hans-Erik Fransson (M) Ja Gunnel Jansson (MP) Ja 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M), ordförande Ja 
Ove Löfqvist (M) Ja   
 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-12-14 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

17 (85) 

 

§ 240 Dnr 2018-00120  
 

Antagande av översiktsplan för Växjö kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta översiktsplan för Växjö 

kommun. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta följande dokument 
tillsammans med översiktsplanen: 
• Hållbarhetsbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning 
• Samrådsredogörelse 
• Särskilt utlåtande 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva följande dokument: 

• Översiktsplan Växjö kommun (2005) 
• Fördjupad översiktsplan för Rottne (2010) 
• Tillägg till översiktsplan – Vindbruksplan (2011) 
• Växjö kommuns översiktsplan del Växjö stad (2012) 
• Växjö kommuns översiktsplan del Åryd (2013) 
• Växjö kommuns översiktsplan del Gemla-Öja (2013) 
• Tillägg till översiktsplan - Landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen (2014) 
• Växjö kommuns översiktsplan del Ingelstad (2016) 

 
Reservation 
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot 
beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Bakgrund 
Översiktlig planering handlar om att kunna sätta enskilda beslut och 
åtgärder som rör samhällsbyggande i ett större rumsligt och tidsmässigt 
sammanhang, så att de sammantaget leder till en önskvärd framtid. 
 
Kommunstyrelsen gav 2018-03-06 § 117 kommunchefen i uppdrag att ta 
fram en ny digital översiktsplan som grund för en levande översiktlig 
planering. 
 
Kommunstyrelsen godkände 2019-05-28 § 208 förslag till 
utvecklingsstrategi för Växjö kommun 2050 för att ligga till grund för 
fortsatt arbete med översiktsplanen. 
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Förslag till ny översiktsplan för Växjö kommun var på samråd mellan 18 
november 2019 och 17 januari 2020. Över 50 yttranden inkom och finns 
sammanställda i samrådsredogörelsen. 
 
Förslag till ny översiktsplan för Växjö kommun var på utställning mellan 
8 mars 2021 och 11 maj 2021. Nästan 90 yttranden inkom och finns 
sammanställda i det särskilda utlåtandet. 
 
Efter utställningen har översiktsplanen genomgått flera mindre 
justeringar och uppdateringar med grund i de synpunkter som inkom 
under utställningen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 459/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta översiktsplan för Växjö 
kommun. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta följande dokument 

tillsammans med översiktsplanen: 
• Hållbarhetsbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning 
• Samrådsredogörelse 
• Särskilt utlåtande 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva följande dokument: 

• Översiktsplan Växjö kommun (2005) 
• Fördjupad översiktsplan för Rottne (2010) 
• Tillägg till översiktsplan – Vindbruksplan (2011) 
• Växjö kommuns översiktsplan del Växjö stad (2012) 
• Växjö kommuns översiktsplan del Åryd (2013) 
• Växjö kommuns översiktsplan del Gemla-Öja (2013) 
• Tillägg till översiktsplan - Landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen (2014) 
• Växjö kommuns översiktsplan del Ingelstad (2016) 

 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt följande: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande dokument:  
• Förstudie sydöstra delen av Västra mark, diarienr. 2018-00170 
• Översiktsplaneutredning för Södra Växjö, diarienr. 2019-

00052 
• Grönstrukturvision för Västra Mark, KS internbudget 2018 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva följande dokument: 

• Vision Trummen (2012) 
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• Planprogram Hovshaga C (2007) 
• Planprogram Hagavik (2009) 
• Planprogram Vällebroar (2006) 
• Planprogram Telestadshöjden (2014) 
• Planprogram Vikaholm (2007) 

 
3. Kommunstyrelsen noterar att följande dokument ej längre är 

aktuella att använda som planeringsunderlag: 
• Tysta / Lågexploaterade områden (2003) 

 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-09 där följande framgår: 
 
Översiktsplanen finns enbart digitalt och består av delarna 
utvecklingsinriktning, mark- och vattenanvändning, riksintressen, 
hänsyn och tillhörande hållbarhetsbedömning samt särskilt utlåtande. 
 
Syftet med översiktsplanen är 
• att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön,  
• att ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas,  
• att ge vägledning om hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras,  
• att redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressena och 
miljökvalitetsnormerna. 
 
En samlingssida för den översiktliga planeringen finns tillgänglig på 
https://arcg.is/0bWa5L  
 
Översiktsplan för Växjö kommun finns direkt tillgänglig på 
https://arcg.is/eaGv40  
 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har mycket syftat till att 
sammanställa och sammanväga tidigare beslutade plandokument. Detta 
har genomförts tillsammans med nya ställningstaganden och 
uppdaterade underlag för att skapa en strategisk plan med inriktning 
mot en hållbar utveckling för hela kommunen. 
 
Under ett arbete med både kommunens tjänstepersoner och politiker så 
genomfördes en bedömning av samtliga utbyggnadsområden från 
befintlig översiktsplan del Växjö stad. I detta arbete fastslog kommunen 
vilka utbyggnadsområden som var mest hållbara och ska prioriteras 
framöver. 

https://arcg.is/0bWa5L
https://arcg.is/eaGv40
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Efter samråd och utställning har arbetet med översiktsplanen varit 
fokuserat på att hantera inkomna synpunkter för syfte att tillmötesgå så 
många som möjligt och få en så bra produkt som möjligt. Flertalet 
synpunkter har inte varit möjliga att kunna tillmötesgå men fokus har 
alltid varit att skapa ett förslag till utveckling som gör Växjö kommun till 
en fantastisk plats att bo, leva och verka i för invånare, företag och 
besökare – nu och i framtiden. 
 
Det har inkommit många synpunkter kring översiktsplanens digitala 
plattform och under utställningen även på dialogen då denna var helt 
digital. Att översiktsplanen skulle vara digital togs redan i beslutet till 
projektet och arbetet har kretsat mycket kring att göra den digitala 
plattformen så tillgänglig och användarvänlig som möjligt. Bedömningen 
är att processen för att ta fram en ny översiktsplan kan anses uppfylla de 
krav som kan ställa på denna process i förhållande till tillgänglighet och 
delaktighet. Översiktsplanen anses vara mer tillgänglig än någonsin och 
den digitala plattformen är ett pedagogiskt och säkert sätt att ta till sig 
ett så pass omfattande och komplext dokument. Av denna anledning 
anses planen och processen uppfylla lagstiftningens krav på 
tillgänglighet, tydlighet och medborgarinflytande. 
 
Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan genomgå en så kallad 
strategisk miljöbedömning som dokumenteras i en 
miljökonsekvensbeskrivning. Innehållet i denna regleras i sin tur av 
miljöbalken. För Växjö kommuns översiktsplan har en 
hållbarhetsbedömning tagits fram som inte bara ser till 
miljökonsekvenserna utan även de sociala och ekonomiska 
konsekvenserna. I detta dokument beskrivs de konsekvenser som 
förslaget ger och hur påverkan eventuellt ska minimeras. Här redovisas 
även de avvägningar som har gjorts samt de olika alternativ till 
utveckling som har studerats. 
 
Översiktsplan för Växjö kommun 
https://arcg.is/eaGv40  
 
Hållbarhetsbedömning 
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Oversiktsplan/MKB/Lankar/Hallb
arhetsbedomningMKB.pdf  
 
Samrådsredogörelse 
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Storymap/Utstallning/Samradsre
dogorelse/SamradsredogorelseVaxjokommun.pdf  
 

https://arcg.is/eaGv40
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Oversiktsplan/MKB/Lankar/HallbarhetsbedomningMKB.pdf
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Oversiktsplan/MKB/Lankar/HallbarhetsbedomningMKB.pdf
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Storymap/Utstallning/Samradsredogorelse/SamradsredogorelseVaxjokommun.pdf
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Storymap/Utstallning/Samradsredogorelse/SamradsredogorelseVaxjokommun.pdf
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Särskilt utlåtande 
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Storymap/SarskiltUtlatandeVaxjok
ommun.pdf  
 
Vad som gäller och inte gäller tillsammans med översiktsplanen  
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Storymap/Utstallning/Inledning/
Vadgallerochvadgallerinte.pdf  
 
Kommunikationsplan 
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Oversiktsplan/Kommunikationspl
an.pdf  
 
Bedömning av stadens utbyggnadsområden 
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Oversiktsplan/MKB/Lankar/Bedo
mningAvStadensUtbyggnadsomraden.pdf  
 
Förstudie sydöstra delen av Västra mark 
https://gis1.vaxjo.se/oversiktsplan/Oversiktsplan/Anvandning/Lankar
/ForstudieVastraMark.pdf  
 
Grönstrukturvision för Västra Mark 
https://gis1.vaxjo.se/oversiktsplan/Oversiktsplan/Anvandning/Lankar
/GronstukturVastraMark.pdf  
 
Översiktsplaneutredning för Södra Växjö 
https://gis1.vaxjo.se/oversiktsplan/Oversiktsplan/Anvandning/Lankar
/OvergripandestrukturSodraVaxjo.pdf  
 
Dokument som upphävs 
Översiktsplan Växjö kommun (2005) 
https://www.vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee3226fe/149986
2668733/%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20V%C3%A4xj%C3%B6
%20kommun.pdf  
 
Fördjupad översiktsplan för Rottne (2010) 
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac37645297ed/15002
99774959/FO%CC%88P%20Rottne%20LAGAKRAFT_web.pdf  
 
Tillägg till översiktsplan – Vindbruksplan (2011) 
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac3764530825/15003
58285029/vindbruksplan_antagande_20111121.pdf  
 
Växjö kommuns översiktsplan del Växjö stad (2012) 

https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Storymap/SarskiltUtlatandeVaxjokommun.pdf
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Storymap/SarskiltUtlatandeVaxjokommun.pdf
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Storymap/Utstallning/Inledning/Vadgallerochvadgallerinte.pdf
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Storymap/Utstallning/Inledning/Vadgallerochvadgallerinte.pdf
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Oversiktsplan/Kommunikationsplan.pdf
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Oversiktsplan/Kommunikationsplan.pdf
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Oversiktsplan/MKB/Lankar/BedomningAvStadensUtbyggnadsomraden.pdf
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Oversiktsplan/MKB/Lankar/BedomningAvStadensUtbyggnadsomraden.pdf
https://gis1.vaxjo.se/oversiktsplan/Oversiktsplan/Anvandning/Lankar/ForstudieVastraMark.pdf
https://gis1.vaxjo.se/oversiktsplan/Oversiktsplan/Anvandning/Lankar/ForstudieVastraMark.pdf
https://gis1.vaxjo.se/oversiktsplan/Oversiktsplan/Anvandning/Lankar/GronstukturVastraMark.pdf
https://gis1.vaxjo.se/oversiktsplan/Oversiktsplan/Anvandning/Lankar/GronstukturVastraMark.pdf
https://gis1.vaxjo.se/oversiktsplan/Oversiktsplan/Anvandning/Lankar/OvergripandestrukturSodraVaxjo.pdf
https://gis1.vaxjo.se/oversiktsplan/Oversiktsplan/Anvandning/Lankar/OvergripandestrukturSodraVaxjo.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee3226fe/1499862668733/%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20V%C3%A4xj%C3%B6%20kommun.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee3226fe/1499862668733/%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20V%C3%A4xj%C3%B6%20kommun.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee3226fe/1499862668733/%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20V%C3%A4xj%C3%B6%20kommun.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac37645297ed/1500299774959/FO%CC%88P%20Rottne%20LAGAKRAFT_web.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac37645297ed/1500299774959/FO%CC%88P%20Rottne%20LAGAKRAFT_web.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac3764530825/1500358285029/vindbruksplan_antagande_20111121.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac3764530825/1500358285029/vindbruksplan_antagande_20111121.pdf
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https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac376452687a/150027
6204446/O%CC%88versiktplan_webb.pdf  
 
Växjö kommuns översiktsplan del Åryd (2013) 
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac37645298ba/15003
00037173/Planbeskrivning.pdf  
 
Växjö kommuns översiktsplan del Gemla-Öja (2013) 
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac37645305ad/15003
57236115/O%CC%88versiktplan_Gemla_webb.pdf  
 
Tillägg till översiktsplan - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(2014) 
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac3764530716/150035
7869862/2.%20Tematiskt%20tilla%CC%88gg%20till%20o%CC%88versi
ktsplanen,%20Landsbygdsutveckling%20i%20strandna%CC%88ra%20la
%CC%88ge.pdf  
 
Växjö kommuns översiktsplan del Ingelstad (2016) 
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac376453087d/15003
58510555/1.%20Antagande.pdf  
 
Vision Trummen (2012) 
https://www.vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee322707/14998
62673036/Vision%20Trummen%20i%20Europas%20gr%C3%B6naste%
20stad.pdf  
 
Planprogram Hovshaga C (2007) 
https://vaxjo.se/download/18.4cbd5cdf1729306cc4146cb/15916234445
77/Planprogram_Hovshaga%20C.pdf  
 
Planprogram Hagavik (2009) 
https://vaxjo.se/download/18.59777ce315d3abb23517c766/1500970969
805/Planprogram_Hagavik.pdf  
 
Planprogram Välle Broar (2006) 
https://www.vaxjo.se/download/18.59777ce315d3abb23517edd9/15009
89258719/Planprogram%20f%C3%B6r%20V%C3%A4lle%20Broar.pdf  
 
Planprogram Telestadshöjden (2014) 
https://vaxjo.se/download/18.59777ce315d3abb23517c4cd/1500969930
035/Planprogram%20Telestadsh%C3%B6jden_godk%C3%A4nnande%2
01april2014.pdf  
 

https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac376452687a/1500276204446/O%CC%88versiktplan_webb.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac376452687a/1500276204446/O%CC%88versiktplan_webb.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac37645298ba/1500300037173/Planbeskrivning.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac37645298ba/1500300037173/Planbeskrivning.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac37645305ad/1500357236115/O%CC%88versiktplan_Gemla_webb.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac37645305ad/1500357236115/O%CC%88versiktplan_Gemla_webb.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac3764530716/1500357869862/2.%20Tematiskt%20tilla%CC%88gg%20till%20o%CC%88versiktsplanen,%20Landsbygdsutveckling%20i%20strandna%CC%88ra%20la%CC%88ge.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac3764530716/1500357869862/2.%20Tematiskt%20tilla%CC%88gg%20till%20o%CC%88versiktsplanen,%20Landsbygdsutveckling%20i%20strandna%CC%88ra%20la%CC%88ge.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac3764530716/1500357869862/2.%20Tematiskt%20tilla%CC%88gg%20till%20o%CC%88versiktsplanen,%20Landsbygdsutveckling%20i%20strandna%CC%88ra%20la%CC%88ge.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac3764530716/1500357869862/2.%20Tematiskt%20tilla%CC%88gg%20till%20o%CC%88versiktsplanen,%20Landsbygdsutveckling%20i%20strandna%CC%88ra%20la%CC%88ge.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac376453087d/1500358510555/1.%20Antagande.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac376453087d/1500358510555/1.%20Antagande.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee322707/1499862673036/Vision%20Trummen%20i%20Europas%20gr%C3%B6naste%20stad.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee322707/1499862673036/Vision%20Trummen%20i%20Europas%20gr%C3%B6naste%20stad.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee322707/1499862673036/Vision%20Trummen%20i%20Europas%20gr%C3%B6naste%20stad.pdf
https://vaxjo.se/download/18.4cbd5cdf1729306cc4146cb/1591623444577/Planprogram_Hovshaga%20C.pdf
https://vaxjo.se/download/18.4cbd5cdf1729306cc4146cb/1591623444577/Planprogram_Hovshaga%20C.pdf
https://vaxjo.se/download/18.59777ce315d3abb23517c766/1500970969805/Planprogram_Hagavik.pdf
https://vaxjo.se/download/18.59777ce315d3abb23517c766/1500970969805/Planprogram_Hagavik.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.59777ce315d3abb23517edd9/1500989258719/Planprogram%20f%C3%B6r%20V%C3%A4lle%20Broar.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.59777ce315d3abb23517edd9/1500989258719/Planprogram%20f%C3%B6r%20V%C3%A4lle%20Broar.pdf
https://vaxjo.se/download/18.59777ce315d3abb23517c4cd/1500969930035/Planprogram%20Telestadsh%C3%B6jden_godk%C3%A4nnande%201april2014.pdf
https://vaxjo.se/download/18.59777ce315d3abb23517c4cd/1500969930035/Planprogram%20Telestadsh%C3%B6jden_godk%C3%A4nnande%201april2014.pdf
https://vaxjo.se/download/18.59777ce315d3abb23517c4cd/1500969930035/Planprogram%20Telestadsh%C3%B6jden_godk%C3%A4nnande%201april2014.pdf
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Planprogram Vikaholm (2007) 
 
Tysta / Lågexploaterade områden (2003) 
 
Yrkanden 
Anna Tenje (M) med instämmande av Malin Lauber (S), Magnus P Wåhlin 
(MP), Andreas Håkansson (C) Lars-Göran Svensson (M), Jon Malmqvist 
(KD) och Gunnar Nordmark (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Johnny Werlöv (V) med instämmande av Carin Högstedt (V):  
Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar och tillägg 
avseende översiktsplanen: 
 
Sida 18 
Flygplatsen är en viktig regional funktion som fortsatt stärker Växjö stads 
roll som regional utvecklingsmotor. Funktionen är en del av staden och 
sambandet mellan flygplatsen och staden är viktig.  
 
Ändras till:  
 
Flygplatsen kan ha en viktig regional funktion i hänseende till 
krisberedskap. 
 
Sida 30 och 33  
Ny bebyggelse ska anpassa sig till förutsättningar som platsen och 
landskapet ger, exempelvis i form av topografi, vegetation och eventuell 
befintlig bebyggelses karaktär.  
 
Efter denna skrivning läggs till: 
 
Särskild hänsyn ska tas i direkt anslutning till jordbruksmark. 
 
Sida 59 Växjö flygplats  
Stryk ordet fundamental. 
 
Sida 60 Riksväg 27  
Väg 27 utgör förbindelse mellan regionala centra, vilket innebär att vägen 
är av särskild regional betydelse. Väg 27 sträcker sig mellan Karlskrona 
och Göteborg och är en viktig tvärförbindelse mellan sydöstra och västra 
Sverige. 
 
Efter denna skrivning läggs till:  
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Vid ombyggnad av riksväg 27 bör en alternativ sträckning förbi Torsås, 
Torsjön och Ingelstad förordas i dialog med Trafikverket. 
 
Sida 64 Jordbruksmark  
 
Tillägg:  
Den part som vill exploatera jordbruksmark för annat än odling bör 
bekosta en nyodling av motsvarande areal och klass som tas i anspråk.  
 
Jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Kommunen ska 
värdera möjliga markalternativ genom att analysera den aktuella 
jordbruksmarken utifrån följande: Produktionsvärden, naturvärden, 
sociala värden, kretsloppsvärden och landskapskaraktär.  
 
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 Johnny Werlövs yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56 
ja-röster mot 5 nej-röster för Johnny Werlövs yrkande. Se 
omröstningsbilaga 2. 
 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
 
För åtgärd 
Planeringschefen,  
Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
För kännedom 
Samtliga nämnder och styrelser 
Författningssamlingen 
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Omröstningsbilaga 2 

§ 240 Antagande av översiktsplan för Växjö kommun  

Resultat 
Ja 56 
Nej 5 
Totalt  61 
 
Individuella resultat 
 
Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Ja Pia Philipsson (M) Ja 
Malin Lauber (S) Ja Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Ja Ida Eriksson (M) Ja 
Tomas Thornell (S) Ja Kenneth Quick (M) Ja 
Tajma Sisic (S) Ja Lars-Göran Svensson (M) Ja 
Martin Edberg (S) Ja Gustav Petersson (-) Ja 
Yusuf Isik (S) Ja Christer Svensson (SD) Ja 
Gunnar Storbjörk (S) Ja Romeo Pettersson (SD) Ja 
Arijeta Reci (S) Ja Conny Lindahl (SD) Ja 
Otto Lindlöf (S) Ja Alexander Harréns (SD) Ja 
Tony Lundstedt (S) Ja Maria Garmer (V) Nej 
Martina Forsberg (S) Ja Carin Högstedt (V) Nej 
Hugo Hermansson (S) Ja Johnny Werlöv (V) Nej 
Marie-Louise Gustavsson (S) Ja Elisabet Flennemo (V) Nej 
Kjell Olsson (S) Ja Björn Kleinhenz (V) Nej 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Ja Eva Johansson (C) Ja 
Ola Löfquist (S) Ja Anders Bengtsson (C) Ja 
Anders Lindoff (S) Ja Andreas Olsson (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Ja Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Andreas Håkansson (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Setareh Najafidigehsara (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Pernilla Tornéus (M) Ja Torgny Klasson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Rickard Karlsson (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Hans-Erik Fransson (M) Ja Gunnel Jansson (MP) Ja 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M), ordförande Ja 
Ove Löfqvist (M) Ja   
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§ 241 Dnr 2021-00585  
 

Exploateringskalkyl detaljplan Rimfrosten 1 m fl. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringskalkyl till detaljplan 
Rimfrosten 1 m.fl., Växjö stad. 
 
Bakgrund 
I maj 2019 fattade Region Kronoberg ett inriktningsbeslut att planera för 
ett nytt sjukhus i Räppe. I september samma år gav byggnadsnämnden 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planprocessen för att ta 
fram en ny detaljplan. Detaljplanen har varit på samråd hösten 2020 och 
på granskning under sommaren 2021. Ett förslag på antagandehandling 
kommer att hanteras av kommunstyrelsen den 30 november och av 
kommunfullmäktige den 14 december.       
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 461/2021 föreslagit att kommunfullmäktige 
godkänner exploateringskalkyl till detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Växjö 
stad. 
 

-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-02 där följande 
sammanfattning framgår: 
 

Exploateringskalkylen innehåller investeringar i allmän plats, 
projektadministration, ledningar för vatten och spillvatten samt intäkter 
från markförsäljning. De uppskattade kostnaderna för vatten och avlopp 
ska ses som preliminära i väntan på att Region Kronoberg färdigställt sin 
behovsbedömning samt val av reservvattentäkt. Projektet innebär inga 
tillväxtinvesteringar för Växjö kommun. Exploateringskalkylen för 
projektet ingår i kommunens exploateringsbudget som varje månad 
redovisas till kommunstyrelsen. 
 

-Bilaga: Exploateringskalkyl detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Räppe, Växjö 
stad.            
      
Beslutet skickas till 
 

För åtgärd 
Planeringschefen 
Samhällsbyggnadschefen 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden      
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§ 242 Dnr 2020-00527  
 

Antagande av detaljplan för Rimfrosten 1 m.fl., 
(Detaljplan för ett nytt sjukhus)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen, 
detaljplan för Rimfrosten 1 m.fl., (detaljplan för ett nytt sjukhus), enligt 
till ärendet bilagt detaljplaneförslaget upprättat 2021-05-24 och 
reviderat 2021-10-04. 
 
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2021-10-04 ska framförda 
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de 
revideringar och justeringar som redovisas i utlåtandet. 
 
Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Dock endast av 
den som senast under granskning framfört skriftliga synpunkter som 
inte blivit tillgodosedda. 
 
Bakgrund 
Byggnadsnämnden har i § 181/2021 överlämnat förslag till detaljplan för 
Rimfrosten 1 m.fl., (Detaljplan för ett nytt sjukhus) till 
kommunfullmäktige för antagande.    
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt 
akutsjukhus med tillhörande verksamheter inom planområdet och som 
kan utvecklas på platsen under lång tid. Det är av stor vikt att utrymme 
finns för sjukhusets nuvarande behov men även framtida utbyggnad så 
sjukhuset kan växa och byggas till på platsen, när behovet uppstår. 
Akutsjukhuset är av regional vikt och en samhällsviktig funktion. Genom 
detaljplanen förbereds också mark för byggnationen av trafikplats 
riksväg 23-Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen där aktuellt planförslag 
upphäver berörda detaljplaner i området för att möjliggöra en 
byggnation av trafikplatsen. Trafikplatsen ingår dock inte i detaljplanen 
utan planläggs separat i en vägplan av Trafikverket.  
 
Planförslaget upphäver även äldre planer för vattenområde i väster för 
att undvika äldre planrester i området. Detaljplanen handläggs med 
utökat förfarande. För utökat förfarande där planförslaget kan medföra 
betydande miljöpåverkan ska granskningstiden vara minst 30 dagar 
enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Planförslaget bedöms vara 
förenligt med översiktsplanens intentioner. Detaljplanens 
genomförande bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. En 
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miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed tagits fram som närmare 
beskriver miljökonsekvenserna för planens genomförande.  
 
Detaljplaneförslaget har under perioden 2021-06-07 - 2021-08-30, 
enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen, varit utsänt till sakägare samt 
statliga myndigheter och kommunala förvaltningar för granskning. 
Under samma tid har granskningshandlingarna också funnits tillgängliga 
på stadsbyggnadskontoret, Växjö kommuns kontaktcenter, 
stadsbiblioteket samt digitalt på Växjö kommuns webbsida. Vandringar i 
planområdet har även ordnats där sammantaget cirka 50-tal personer 
deltagit, ett digitalt direktmöte anordnats samt en informationsfilm om 
planförslaget har varit tillgängligt på sociala medier.    
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 460/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen, 
detaljplan för Rimfrosten 1 m.fl., (detaljplan för ett nytt sjukhus), enligt 
till ärendet bilagt detaljplaneförslaget upprättat 2021-05-24 och 
reviderat 2021-10-04. 
 
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2021-10-04 ska framförda 
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de 
revideringar och justeringar som redovisas i utlåtandet. 
 
Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Dock endast av 
den som senast under granskning framfört skriftliga synpunkter som 
inte blivit tillgodosedda. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-01. 
-Beslut byggnadsnämnden § 181/2021. 
-Arkeologisk utredning, steg 1, daterade 2020-03-17. 
- Bullerutredning väg- spårtrafik, daterad 2020-06-18. 
-Extra avbördningskapacitetsberäkning (översvämning), daterad 2020-
06-30. 
-Arkeologisk utredning, steg 2, daterad 2020-07-10. 
-Översvämningsutredning, daterad 2020-08-19 Se länk: Rimfrosten 1 
med flera. 
-Lokaliseringsutredning Region Kronoberg, daterad 2020-08-21. 
-Riksintresse Bergkvara (G26) – Kumulativa effekter på kulturmiljön, 
daterad 2020-08-25, rev 2020-08-26. 
-Naturvärdesutredning, daterad 2020-09-04 Se länk: Rimfrosten 1 med 
flera. 
-Fladdermusinventering, daterad 2020-09-25 Se länk: Rimfrosten 1 med 
flera. 
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-Hasselmusinventering, daterad 2020-12-01 Se länk: Rimfrosten 1 med 
flera. 
-Kompletterande lokaliseringsutredning Växjö kommun, daterad 
februari 2021. 
-Habitatnätverksanalys för fladdermöss, daterad 2021-02-15. 
-Åtgärdsvalstudie (ÅVS) Sjukhuset, daterad 2021-02-26. 
-Trafikutredning för Stora Räppevägen (del av ÅVS), daterad 2021-02-29. 
-Naturvårdsutlåtande av värdefulla träd, daterad 2021-03-11. 
-Hållbarhetsbedömning (bilaga miljökonsekvensbeskrivningen), daterad 
2021- 03-29. 
-Bullerutredning helikopterflygplats, daterad 2021-04-07. 
-Miljökonsekvensanalys för helikopterplatta, daterad 2021-04-12. 
-Riskutredning flygplats, industri, helikoptertrafik och farligt gods på 
väg och järnväg, daterad 2021-04-26. 
-Luftutredning, daterad 2021-04-27 Se länk: Rimfrosten 1 med flera. 
Kulturmiljöbedömning för riksintresset Bergkvara (G26), daterad 2021 
05-20. 
-Flyghinderanalys, daterad 2021-09-09 Rimfrosten 1 med flera - Vaxjo.se 
-Naturvärdesbedömning, naturyta mellan Stora och Östra Räppevägen, 
daterad 2021-09-17 Rimfrosten 1 med flera. 
-Bullerutredning väg- spårtrafik, daterad 2021-09-22. 
-Dagvattenutredning inklusive MKN vatten, daterad 2021-09-23 Se länk: 
Rimfrosten 1 med flera. 
-Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2021-05-24 
-Gestaltningsprogram, daterad 2021-10-04. 
-Särskild handling enligt 6 kap 16 § miljöbalken, daterad 2021-10-04. 
-Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-10-04. 
-Planbeskrivning, daterad 2021-05-24, rev 2021-10-04. 
-Plankarta, daterad 2021-05-24, rev 2021-10-04. 
-Utlåtande daterat 2021-10-04. 
 
Yrkanden 
Anna Tenje (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Berörda sakägare 
 
För kännedom 
Byggnadsnämnden 
Planeringschefen 
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§ 243 Dnr 2021-00577  
 

Tryggande av kommunens pensionsåtagande genom 
nyttjande av prognostiserat överskott 2021 -
försäkringslösning för intjänad pensionsrätt (IPR97) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra inlösen av del av 
kommunens pensionsskuld med försäkringsbolag till en engångskostnad 
om maximalt 75 miljoner kronor att belasta kommunens resultat 2021. 
 
I likhet med övriga pensionskostnader, belastar ovanstående åtgärd 
gemensam finansiering. 
 
Bakgrund 
Mot bakgrund av det höga prognostiserade resultatet för år 2021 har 
utrymme skapats för att ta extra kostnader i år. Kommunchefen har 
därför fått i uppdrag av den styrande majoriteten att ta fram förslag på 
hur delar av årets överskott kan användas för kostnader inom 
pensionsområdet i linje med besluten om Pensionsmål och tryggande av 
pensioner via försäkringslösning i Budget 2022. Eftersom det inte finns 
någon budget för att belasta kommunens resultat 2021 med 
tillkommande pensionskostnader enligt förslag till beslut, finns det 
behov av att besluta om det särskilt.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 437/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra inlösen av del av 
kommunens pensionsskuld med försäkringsbolag till en engångskostnad 
om maximalt 75 miljoner kronor att belasta kommunens resultat 2021. 
 
I likhet med övriga pensionskostnader, belastar ovanstående åtgärd 
gemensam finansiering.   
 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att uppdra till kommunchefen att 
förbereda inlösen av pensionsskuld med en maximal resultateffekt om 
75 miljoner kronor att belasta kommunens resultat 2021. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-01 där följande 
sammanfattning framgår: 
 
Förslaget till beslut innebär ett första steg mot det Pensionsmål 
kommunfullmäktige beslutade om i Budget 2022. Prognostiserat resultat 
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för 2021 medger att amortering på kommunens pensionsskuld kan 
påbörjas redan i år. 
 
Förslaget till tryggande av del av kommunens pensionsskuld via 
försäkringslösning belastar resultatet 2021 med maximalt 75 mnkr och 
den totala likviditetseffekten inklusive särskild löneskatt uppgår till cirka 
340 mnkr. 
 
Förslaget omfattar cirka 13% av kommunens totala pensionsskuld. 
Sammanlagt innebär detta att ca 19% av kommunens totala 
pensionsskuld (exklusive särskild löneskatt och upplupna 
kostnader) tryggas via försäkringslösning efter genomförd inlösen 2020 
och 2021. 
 
Tryggandet av pensionerna är för den enskilde lika säkert som vid 
tryggande via beskattningsrätten. Försäkringslösningen kan genomföras 
inom ramen för befintligt avtal med Skandia Livförsäkrings AB som 
utöver tryggande av pensionerna erbjuder en kvalificerad 
kapitalförvaltning av pensionskapitalet med möjlighet till avkastning och 
överskott som tillfaller kommunen, samtidigt som de etiska kraven på 
kapitalförvaltningen möter de etiska kraven i Finanspolicy – Växjö 
kommunkoncern. 
 
Yrkanden 
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Oliver Rosengren (M): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschef 
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§ 244 Dnr 2021-00621  
 

Utrangering/nedskrivning inom tekniska nämndens 
verksamhet  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om nedskrivning i tekniska nämndens 
anläggningsregister motsvarande 15 miljoner kronor. Kostnaden ska 
belasta gemensam finansiering. 
 
Bakgrund 
Växjö kommuns anläggningstillgångar registreras i ett sidoordnat 
system i ekonomisystemet Raindance, ett anläggningsregister. De 
anläggningstillgångar Tekniska nämnden svarar för finns i detta register. 
Registret hålls uppdaterat genom att kontinuerligt lägga in nya 
anläggningar och utrangera de anläggningar som byts ut eller tas bort av 
olika anledningar. En översyn av anläggningsregistret sker varje år och 
hanteras vanligtvis inom tekniska nämndens egen ekonomi. 
 
I samband med tekniska nämndens årliga genomgång av 
anläggningsregistret noterades några projekt med nedlagda kostnader 
tillhörande projekt som inte kommer att resultera i en investering, så 
kallade förgäveskostnader. Dylika kostnader ska kostnadsföras. Därtill 
har även noterats behov av utrangeringar för inventarier som slutligt 
tagits ur bruk. Även dessa ska kostnadsföras.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 438/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar om nedskrivning i tekniska nämndens 
anläggningsregister motsvarande 15 miljoner kronor. Kostnaden ska 
belasta gemensam finansiering. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-10-18 där följande framgår:  
Tekniska nämnden har i anläggningsregistret identifierat poster där det 
finns behov av utrangering/nedskrivning. Dels finns nedlagda kostnader 
som inte bedöms resultera i en investering, dels finns poster som tagits 
ur bruk. I enlighet med gällande redovisningslagstiftning och god 
redovisningssed ska dylika poster kostnadsföras då behovet 
identifierats. 
 
Posterna avser kommunövergripande utvecklingsprojekt. Mot bakgrund 
av detta föreslår kommunstyrelsen att gemensam finansiering belastas 
med kostnaden 2021. 
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Yrkanden 
Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Gunnar Storbjörk (S): Kommunfullmäktige beslutar att inte genomföra 
en nedskrivning i tekniska nämndens anläggningsregister motsvarande 
15 miljoner kronor. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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§ 245 Dnr 2021-00630  
 

Ytterligare tillskott till Evenemangsfond - Växjö & 
Company 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att nyttja 5 miljoner kronor för att tillföra 
evenemangsfonden i Växjö & Company enligt förslag nedan. Kostnaden 
ska belasta gemensam finansiering år 2021 
 
Bakgrund 
Evenemangs- och destinationsutveckling är av betydelse för Växjö 
kommuns näringsliv och generella profilering, nationellt och 
internationellt. Inte minst viktigt är arbetet att utveckla och ge goda 
förutsättningar och belysa vår destinations- och besöksnäringsstrategi 
för att stärka Växjö kommun som en evenemangsdestination, nationellt 
och internationellt. Växjö & Co AB har traditionellt arbetat med att 
stärka denna profil och samtidigt belysa Växjö kommun som en plats för 
evenemang med olika inriktning och storlek. 
 
Evenemang kräver resurser för att få dessa att lokalisera sig i Växjö 
kommun. Därför finns en evenemangsfond inom ramarna för Växjö & Co 
som ska användas till att attrahera framtida 
lämpliga evenemang och aktiviteter. Evenemangsfonden ger Växjö 
kommun och andra intressenter möjlighet att bidra till evenemangs- 
och destinationsutveckling om en specifik aktivitet eller behov skulle 
uppstå. På detta vis kan hela näringslivet inkluderas i utvecklandet och 
inte enbart företag associerat till besöksnäringen. Den inledande 
målsättningen med att skapa flexibilitet och möjligheter för Växjö & Co 
att locka nya evenemang kräver nödvändigt utvecklingskapital i 
evenemangsfonden. 
 
Kostnader som kan uppstå relaterat till evenemang i Växjö som 
evenemangsfonden ska kunna användas till är exempelvis specifik 
marknadsföring, anpassning av anläggningar eller områden för att möta 
behoven, säkerhet mm. Kostnader som tidigare har fått 
bäras av Växjö kommuns nämnder. Ett exempel på detta är kostnader 
för tillfälliga parkerings- och trafikåtgärder, säkerhetstjänster och lön 
mm som belastat olika nämnder och kommunala bolag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 466/2021 föreslagit följande: 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-12-14 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

36 (85) 

 

Kommunfullmäktige besluta att nyttja 5 miljoner kronor för att tillföra 
evenemangsfonden i Växjö & Company enligt förslag nedan. Kostnaden 
ska belasta gemensam finansiering år 2021 
 
Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-12. 
 
Yrkanden 
Magnus P Wåhlin (MP) med instämmande av Julia Berg (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
 
För kännedom 
Växjö & Co 
Näringslivschefen 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-12-14 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

37 (85) 

 

§ 246 Dnr 2021-00664  
 

Extra tillskott/finansiering Växjö Linneus Science 
Park 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Växjö kommun lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott till Växjö 

Linnæus Science Park AB om 5.0 miljoner kronor som 
grundfinansiering och kapitalbuffert att belasta gemensam 
finansiering 2021. 
 

2. Kommunstyrelsen får ingå uppdragsavtal med Växjö Linnæus 
Science Park AB avseende köp av tjänster som bolaget utför på 
uppdrag av Växjö kommun inom ramen för gällande 
bolagsordning och aktieägardirektiv. 
 

3. Kommunstyrelsen tillförs 7.5 miljoner kronor i utökad budgetram 
från och med 2022 till finansiering av kostnader för 
uppdragsavtal med Växjö Linnæus Science Park AB. 
 

4. En extra utdelning om 7.5 miljoner kronor från Videum AB (via 
Växjö kommunföretag AB) till Växjö kommun beslutas för 2022. 
Beslut om utdelning 2023 och framledes för att finansiera den 
utökade budgetramen för kommunstyrelsen tas i Budget 2023- 
2025. 
 

5. Kommunstyrelsen och VKAB får i uppdrag att vidta de åtgärder 
som krävs vad gäller bolagsstämmor och motsvarande som 
behövs för att genomföra ovanstående. 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-31 (Dnr 2021-00433) att bilda ett 
nytt dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB (VKAB), Växjö Linnæus 
Science Park AB, samt beslutade även om bolagsordning och 
ägardirektiv. 
 
Bolaget skall från årsskiftet 2021/2022 överta den Science 
Parkverksamhet som tidigare har bedrivits inom Videum AB, samt 
vidareutveckla densamma. 
 
Kommunfullmäktige fattade dock inte något närmare beslut kring 
finansieringen av bolagets verksamhet, men uppdrog till 
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Kommunstyrelsen och VKAB att vidta de åtgärder som krävs vad gäller 
bolagsstämmor och motsvarande som behövs för att genomföra 
ovanstående. 
 
Av tjänsteskrivelsen i ärendet framgår följande avseende finansiering av 
bolagets verksamhet: 
 
” Bolaget kommer att ha en uppskattad budget år 1 om 7.5 miljoner 
kronor. Finansiering kommer att ske inom VKAB-koncernen genom 
aktieägartillskott, koncernbidrag eller motsvarande. 
Finansieringsmodellen ska analyseras under bolagets tredje 
verksamhetsår.” 
 
Som ett led i förberedelserna inför uppstarten av Växjö Linnæus Science 
Park AB:s verksamhet har ekonomiavdelningen utrett alternativa former 
för finansiering av verksamheten, i uppstartsskedet och för den framtida 
driften. PWC har anlitats för att analysera förutsättningar och risker 
utifrån ett moms- och inkomstskatteperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 470/2021 föreslagit följande: 
1. Växjö kommun lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott till Växjö 
Linnæus Science Park AB om 5.0 miljoner kronor som 
grundfinansiering och kapitalbuffert att belasta gemensam 
finansiering 2021. 
2. Kommunstyrelsen får ingå uppdragsavtal med Växjö Linnæus 
Science Park AB avseende köp av tjänster som bolaget utför på 
uppdrag av Växjö kommun inom ramen för gällande 
bolagsordning och aktieägardirektiv. 
3. Kommunstyrelsen tillförs 7.5 miljoner kronor i utökad budgetram 
från och med 2022 till finansiering av kostnader för 
uppdragsavtal med Växjö Linnæus Science Park AB. 
4. En extra utdelning om 7.5 miljoner kronor från Videum AB (via 
Växjö kommunföretag AB) till Växjö kommun beslutas för 2022. 
Beslut om utdelning 2023 och framledes för att finansiera den 
utökade budgetramen för kommunstyrelsen tas i Budget 2023- 
2025. 
5. Kommunstyrelsen och VKAB får i uppdrag att vidta de åtgärder 
som krävs vad gäller bolagsstämmor och motsvarande som 
behövs för att genomföra ovanstående. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterat 2021-12-04 där följande 
sammanfattning framgår: 
 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-12-14 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

39 (85) 

 

En långsiktig finansieringsmodell för Växjö Linnæus Science Park AB 
från 2022 bör baseras på fakturering av tjänster för utfört uppdrag till 
Växjö kommun. Finansiering via fakturering till Växjö kommun innebär 
att verksamheten bedrivs på marknadsmässiga villkor, samt att bolaget 
bedriver en momspliktig verksamhet och erhåller avdragsrätt för 
ingående moms. 
 
Föreslagen finansieringsmodell eliminerar även de skatterisker som 
övriga utredda alternativ innebär. Fakturering till Växjö kommun skall 
grundas på avtal och marknadsmässig prissättning enligt förslag till 
beslut. 
 
Då utgångspunkten för finansieringen av Växjö Linnæus Science Park AB 
är att den skall ske ”inom VKAB-koncernen”, trots fakturering till Växjö 
kommun, föreslås; 
• en extra utdelning 2022 från Videum AB till Växjö kommun om 
7.5 miljoner kronor. 
• en ramjustering från och med 2022 där Kommunstyrelsen tillförs 
7.5 miljoner kronor för att bekosta avtal med, och faktureringen 
från, Växjö Linnæus Science Park AB. 
 
Därutöver föreslås ett ovillkorat aktieägartillskott på 5.0 miljoner kronor 
från Växjö kommun som grundfinansiering och kapitalbuffert. 
Detta tillskott får dock inte användas till underfinansiering av driften, 
den skall täckas av fakturering av tjänster för utfört uppdrag till Växjö 
kommun. 
 
Sammantaget innebär finansieringsmodellen långsiktigt ingen 
belastning på kommunens ekonomi, men utgör en nödvändig hantering 
för att uppnå momsplikt och eliminera skatterisker för Växjö Linnæus 
Science Park AB. 
 
Utdelningen från Videum AB sker med beskattade vinstmedel och 
kostnaden för detta kompenseras av avdragsrätten för ingående moms, 
i Växjö Linnæus Science Park AB och Videum AB. 
Från och med Budget 2023 för Växjö kommun bör utdelning från Vöfab 
AB (efter planerad fusion med Videum AB) läggas in i den ordinarie 
budgetprocessen för att finansiera den utökade ramen om 7.5 miljoner 
kronor till Kommunstyrelsen. 
 
Föreslagen finansieringsmodell innebär även fördelar för Videum AB då 
momsplikt i Växjö Linnæus Science Park AB innebär att jämkning av 
byggmoms i Videum AB om ca 1.6 miljoner kronor undviks. Det skapar 
även förutsättningar för fortsatt frivillig momsskyldighet för de lokalytor 
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som Växjö Linnæus Science Park AB kommer att förhyra från Videum 
AB. 
 
Vidare möjliggör momsskyldigheten för Växjö Linnæus Science Park AB 
att tillgångar hänförliga till Science Park-verksamheten, vilka skall 
överlåtas från Videum AB till bolaget, kan överlåtas momsfritt. 
 
Yrkanden 
Gunnar Nordmark (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Växjö kommunföretag AB 
Kommunchef och VD för VKAB 
 
För kännedom 
Växjö Linnæus Science Park AB 
Videum AB 
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§ 247 Dnr 2021-00670  
 

Extra ägartillskott till Wexnet AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ett extra aktieägartillskott till Wexnet 
AB om 10 miljoner kronor. Aktieägartillskottet ges under förutsättning 
att Wexnet ABs styrelse beslutar om att ta emot detsamma. 
 
Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2021. 
 
Bakgrund 
I kommunens budget och verksamhetsplan för åren 2016-2018 finns en 
målsättning om att år 2018 ha erbjudit 90% av alla hushåll snabb 
bredbandsuppkopplingen. Enligt landsbygdsprogrammet var målet 100% 
bredbandsuppkoppling till år 2020. För att nå dessa ambitiösa mål 
beslutades om ett aktieägartillskott till Wexnet AB under åren 2017-2021 
på 12 miljoner kronor årligen. 
Stora delar av hushållen på landsbygden har nu tillgång till fiber men det 
kvarstår vissa områden inom Växjö kommun där hushåll ligger svårt 
nåbara med hög anslutningskostnad som följd. För att kunna ge dessa 
områden tillgång till fiber behövs ytterligare investeringar. Växjö 
kommun investerar inte själva i stamnätet, investeringar i infrastruktur 
för informationsöverföring sker i Wexnet AB vars verksamhet regleras i 
upprättat aktieägaravtal. Avtalet stipulerar att om part/ägare vill göra 
en investering inom den kommun som parten tillhör ska bolaget 
genomföra denna om parten/ägaren säkerställer finansieringen och 
tillskjuter ett ovillkorat aktieägartillskott. Som delägare i Wexnet AB vill 
Växjö kommun möjliggöra en snabbare investeringstakt inom Växjö 
kommunen och för att uppnå detta tillskjuter Växjö kommun ett 
aktieägartillskott på 10 miljoner kronor att särskilt riktas mot 
investeringar inom Växjö kommun. Aktieägartillskottet lämnas under 
förutsättning av styrelsen i Wexnet AB beslutar att motta detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 474/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar om ett extra aktieägartillskott till Wexnet 
AB om 10 miljoner kronor. Aktieägartillskottet ges under förutsättning 
att Wexnet ABs styrelse beslutar om att ta emot detsamma. 
 
Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2021. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-12-14. 
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Yrkanden 
Andreas Olsson (C) med instämmande av Malin Lauber (S) och Oliver 
Rosengren (M), Björn Kleinhenz (V), Christer Svensson (SD) och Gustav 
Petersson (-): 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 
Wexnet AB 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
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§ 248 Dnr 2021-00669  
 

Extra tillskott för att satsa på Ridsporten och 
möjliggöra större evenemang i  

stad och tätort 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om extra stöd om 25 mkr för att 
möjliggöra föreningars investeringar inom ridsport, möjlighet att ta 
emot evenemang samt byggnation av Braås Aktivitetspark. 
 
Kostnaden ska belasta gemensam finansiering 2021. 
 
Bakgrund 
Inom föreningslivet finns specifika behov av olika slags investeringar för 
att möjliggöra en säker och ändamålsenlig verksamhet, men också för 
att utvecklas och för att kunna vara med och bidra till utvecklingen och 
attraktiviteten av Växjö kommun. 
 
För att kunna ta emot evenemang inom idrott, kultur och möten finns 
ett behov av investeringar som möjliggör en flexibilitet i befintliga 
lokaler. Detta uppnås genom införskaffande av portabla golv för olika 
ändamål. Föreningar som är verksamma inom ridsporten har ett väl 
dokumenterat behov av olika typer av investeringar, främst i 
befintliga anläggningar men även genom om- och nybyggnation. Braås 
aktivitetspark kommer att bli en mötesplats och en reseanledning. När 
den står klar kommer den att bidra till folkhälsa och integration och den 
kommer att vara till nytta för såväl föreningsliv som för privatpersoner. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 473/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar om extra stöd om 25 mkr för att 
möjliggöra föreningars investeringar inom ridsport, möjlighet att ta 
emot evenemang samt byggnation av Braås Aktivitetspark. 
 
Kostnaden ska belasta gemensam finansiering 2021. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-30. 
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Yrkanden 
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Otto Lindlöf (S), Gunnel 
Jansson (MP), Håkan Frizén (V) Christer Svensson (SD) och Kenneth 
Quick (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 åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
 
För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden      
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§ 249 Dnr 2021-00668  
 

Extra tillskott till Värends räddningstjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna extra medlemsbidrag till 
Värends räddningstjänst på 990 000 kronor, under förutsättning att 
förbundets andra medlemskommun Alvesta kommun fattar beslut om 
detsamma i enlighet med sin andel. Vidare föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige att besluta om extra medlemsbidrag för att täcka 
förbundets avsättning för sanering/återställande med 10 000 000 
kronor. 
 
Kostnaderna ska belasta gemensam finansiering år 2021. 
 
Bakgrund 
Växjö kommun är medlem i Värends Räddningstjänstförbund och 
finansierar därmed del av förbundets verksamhet. Förbundet har 
identifierat två områden där det behövs utökad finansiering. 

1. Värends räddningstjänst har identifierat ett utökat 
personalbehov (0,5 mnkr) och ökade driftskostnader (0,7 
mnkr) för sin verksamhet 2022, sammanlagt 1,2 miljoner 
kronor. Växjö kommuns andel1 motsvarar 82,3 % vilket 
motsvarar 990 000 kronor. För Alvesta kommun, vars andel 
uppgår till 17,7 %, motsvarar detta 210 000 kronor. 

 
2. Brandövningsplatser där släckskum hanterats är en av de 

mest betydelsefulla källor till spridningen av PFAS till 
miljön. Miljö- och hälsokontoret i Växjö har bedömt att 
kompletterande utredning inklusive riskbedömning och 
åtgärdsutredning behöver göras för det brandövningsområde 
som förbundet använder. Kostnaden för att sanera 
eller återställa marken uppskattas i dagsläget till ca 10 
mnkr. Eventuella förändringar från denna uppskattning ska 
kommuniceras med Växjö kommun. Detsamma gäller 
ianspråktagande av avsättningen som också ska göras i 
dialog med Växjö kommun. 

 
I enlighet med god redovisningssed ska en avsättning 
redovisas om en kommun har en befintlig legal förpliktelse 
till följd av inträffade händelser, det är sannolikt att resurser 
kommer att krävas för att reglera detta och att en tillförlitlig 
uppskattning kan göras av beloppet. Av Lagen om kommunal 
bokföring och redovisning framgår att en avsättning ska 
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motsvara den på balansdagen bästa uppskattningen av det 
belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Mot 
bakgrund av detta görs bedömningen att Värends 
räddningstjänstförbund har ett behov av att göra en 
avsättning för framtida förpliktelser motsvarande 10 mnkr. För 
att förbundet ska har täckning för avsättningen lämnar Växjö 
Kommun ett extra medlemsbidrag under 2021. 

 
Enlig förbundsordningen ska medlemsbidrag fördelas proportionellt 
efter invånarantalet i respektive kommun den 1 november två år före 
budgetåret. Invånare 1 nov 2019 var i Växjö kommun 93 991 och i Alvesta 
kommun 20.179, vilket för Växjö kommun innebär en procentuell andel 
med 82,3 procent och för Alvesta 17,7 procent. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 471/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna extra medlemsbidrag till 
Värends räddningstjänst på 990 000 kronor, under förutsättning att 
förbundets andra medlemskommun Alvesta kommun fattar beslut om 
detsamma i enlighet med sin andel. Vidare föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige att besluta om extra medlemsbidrag för att täcka 
förbundets avsättning för sanering/återställande med 10 000 000 
kronor. 
 
Kostnaderna ska belasta gemensam finansiering år 2021. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-12-10. 
 
Yrkanden 
Iréne Bladh (M) med instämmande av Gustav Petersson (-): 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 
Värends räddningstjänstförbund 
Alvesta kommun 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen   
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§ 250 Dnr 2021-00622  
 

Princip: Värdering av riktningsmål i Växjö kommuns 
budget 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar princip för värdering av riktningsmål i Växjö 
kommuns budget. 
 
Bakgrund 
Växjö kommunkoncern följer sedan 2018 en ny styrmodell vilket ledde 
till ett behov av att revidera tidigare gällande styrdokument. Växjö 
kommuns styrmodell antogs av kommunfullmäktige 2020-02-25 och 
våren 2021 publicerades styrmodellen vars syfte är att få en fördjupad 
förståelse för hur Växjö kommunkoncerns verksamhetsstyrning 
fungerar. 
 
Styrmodellens olika moment och komponenter behöver i vissa fall 
kompletteras med politiskt beslutade principer som tydliggör 
regelverket. En av dessa principer är värdering av riktningsmål i Växjö 
kommuns budget. 
 
Principen innebär sammanfattningsvis: 
• Koncerngemensamma riktningsmål styr all verksamhet, 
• Växjö kommuns budget – det överordnade styrande 
dokumentet. 
• Växjö kommuns budget vilar på fem huvudprocesser till 
vilka riktningsmål kopplas. 
• Kommunfullmäktige beslutar om vilka mål som ska styra 
Verksamheten. 
• Målen är av karaktären riktningsmål. 
• Nyckeltal indikerar måluppfyllelse. 
• Bedömning av måluppfyllelse sker på 
kommunövergripande nivå med hjälp av nyckeltal. 
• Nyckeltalen visar status och progression avseende 
resultat, kvalitet och effektivitet. 
• Nyckeltalen hämtas från nationell statistik. Lokala 
nyckeltal kan förekomma. 
• Måluppföljning görs vid bokslut då utfallen i nyckeltalen 
kan beräknas.    
• Varje nyckeltal tilldelas poäng och ställs i relation till 
antalet nyckeltal för berört riktningsmål. Erhållet 
medelvärde indikerar grad av måluppfyllelse.    
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 439/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige antar princip för värdering av riktningsmål i Växjö 
kommuns budget. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-12. 
 
-Princip: Värdering av riktningsmål i Växjö kommuns budget. 
 
Yrkanden 
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 
 
För kännedom 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen      
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§ 251 Dnr 2021-00623  
 

Ekonomistyrningsprincip: Hantering av 
budgetavvikelser och krav på åtgärdsprogram 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar ekonomistyrningsprincip för hantering av 
budgetavvikelser och krav på åtgärdsprogram. 
 
Bakgrund 
Växjö kommunkoncern följer sedan 2018 en ny styrmodell vilket ledde 
till ett behov av att revidera tidigare gällande styrdokument. Växjö 
kommuns styrmodell antogs av kommunfullmäktige 2020-02-25 och 
våren 2021 publicerades styrmodellen vars syfte är att få en fördjupad 
förståelse för hur Växjö kommunkoncerns verksamhetsstyrning 
fungerar. 
 
Styrmodellens olika moment och komponenter behöver i vissa fall 
kompletteras med politiskt beslutade principer som tydliggör 
regelverket. En av dessa principer är hantering av budgetavvikelser och 
krav på åtgärdsprogram. 
 
Principen innebär sammanfattningsvis: 

• Nämndernas verksamhet ska bedrivas inom ramarna för 
beslutad budget. 

• Nämnden behandlar och tar ställning till ekonomisk 
uppföljning i den månatliga rapporteringen. 

• Prognosticeras överskott ska nämnden aktivt ta ställning till 
• behov av förebyggande åtgärder och extrasatsningar som 

främjar en hållbar och långsiktig ekonomi. 
• Prognosticeras underskott ska förvaltningschef presentera 

förslag till åtgärder så att budget i balans vid årets slut 
uppnås. 

• Nämnden ska vid förväntat underskott fatta beslut om 
åtgärder: 

• Åtgärderna innebär balans vid årets slut – beslutet översänds 
till kommunstyrelsen för kännedom. 

• Åtgärderna innebär inte balans vid året slut – nämnden 
informerar kommunstyrelsen som i sin tur informerar 
fullmäktige.    
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 440/2021 föreslagit följande: 
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Kommunfullmäktige antar ekonomistyrningsprincip för hantering av 
budgetavvikelser och krav på åtgärdsprogram. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-12. 
 
-Ekonomistyrningsprincip: Hantering av budgetavvikelser och krav på 
åtgärdsprogram 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen      
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§ 252 Dnr 2021-00624  
 

Ekonomistyrningsprincip: Hantering av nämndernas 
eget kapital 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar ekonomistyrningsprincip för hantering av 
nämndernas eget kapital med följande revidering:  

• Första meningen i stycke 4 ska ha följande lydelse:  
Om nämnden har behov av att ianspråkta eget kapital ska detta 
föregås av ett beslut i kommunstyrelsen. 

 
Bakgrund 
Växjö kommunkoncern följer sedan 2018 en ny styrmodell vilket ledde 
till ett behov av att revidera tidigare gällande styrdokument. Växjö 
kommuns styrmodell antogs av kommunfullmäktige 2020-02-25 och 
våren 2021 publicerades styrmodellen vars syfte är att få en fördjupad 
förståelse för hur Växjö kommunkoncerns verksamhetsstyrning 
fungerar. 
 
Styrmodellens olika moment och komponenter behöver i vissa fall 
kompletteras med politiskt beslutade principer som tydliggör 
regelverket. En av dessa principer är hantering av eget kapital. 
 
Principen innebär sammanfattningsvis: 
• Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas avvikelser mot 
driftbudget ska överföras till nämndernas eget kapital. 
• Kommunfullmäktige kan besluta om att föra nämndernas eget 
kapital till gemensamt eget kapital. 
• Negativt eget kapital ska täckas med motsvarande överskott de 
närmast följande tre åren. 
• Ianspråktagande av eget kapital ska föregås av beslut i 
kommunstyrelsen, före nämndens beslut. 
• Användande av eget kapital får endast användas till kostnader av 
Engångskaraktär. 
• Prognostiseras underskott ska nämnden som regel inte 
genomföra nya satsningar.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 441/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige antar ekonomistyrningsprincip för hantering av 
nämndernas eget kapital med följande revidering:  

• Första meningen i stycke 4 ska ha följande lydelse:  
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Om nämnden har behov av att ianspråkta eget kapital ska detta 
föregås av ett beslut i kommunstyrelsen. 

 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-12. 
 
-Ekonomistyrningsprincip: Hantering av nämndernas eget kapital 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen      
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§ 253 Dnr 2021-00625  
 

Ekonomistyrningsprincip: Hantering av ramjustering 
mellan nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar ekonomistyrningsprincip för hantering av 
ramjustering mellan nämnder. 
 
Bakgrund 
Växjö kommunkoncern följer sedan 2018 en ny styrmodell vilket ledde 
till ett behov av att revidera tidigare gällande styrdokument. Växjö 
kommuns styrmodell antogs av kommunfullmäktige 2020-02-25 och 
våren 2021 publicerades styrmodellen vars syfte är att få en fördjupad 
förståelse för hur Växjö kommunkoncerns verksamhetsstyrning 
fungerar. 
 
Styrmodellens olika moment och komponenter behöver i vissa fall 
kompletteras med politiskt beslutade principer som tydliggör 
regelverket. En av dessa principer är hantering av ramjustering mellan 
nämnder. 
 
Principen innebär sammanfattningsvis: 
• Kommunfullmäktige fastställer nettobudgetanslag för nämnderna. 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott kan göra ramjusteringar av 
budgetteknisk karaktär: 
• Omfördelning av budgeterade tilläggsanslag för årliga 
lönekostnadsökningar. 
• Förändringar i internränta vid inköp av mark under innevarande 
budgetår.    
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 442/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige antar ekonomistyrningsprincip för hantering av 
ramjustering mellan nämnder. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-12. 
 
-Ekonomistyrningsprincip: Hantering av ramjustering mellan nämnder 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen      
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§ 254 Dnr 2021-00533  
 

Revidering av reglementen med anledning av ny 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 5 i tekniska nämndens 

reglemente ska ha följande lydelse: 
• Tekniska nämndens förvaltningsorgan är 

samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 6 i byggnadsnämndens 
reglemente ska ha följande lydelse: 
• Byggnadsnämndens förvaltningsorgan är 

samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

3. Kommunfullmäktige beslutar att följande lydelse under avsnitt 4 i 
byggnadsnämndens reglemente ska tas bort: 
• bidrag till anpassning och återställning av bostäder enligt 

lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m 
 

4. Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 6 i miljö och 
hälsoskyddsnämndens reglemente ska ha följande lydelse: 
• Miljö- och hälsoskyddsnämndens förvaltningsorgan är 

samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

5. Kommunfullmäktige beslutar att avsnittet 10 i kommunstyrelsens 
reglemente ska ha följande lydelse: 
• Kommunstyrelsens förvaltningsorgan är 

kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Sistnämnda i frågor som rör 
mark- och exploatering samt övergripande planering. 

 
Ändringarna i reglementena gäller från och med den 1 januari 2022. 
 
Bakgrund 
I kommunfullmäktiges budget för 2021 framgår att en sammanhållen 
samhällsbyggnadsförvaltning ska bildas. Detta innebär en 
sammanslagning av de förvaltningar som jobbar i 
samhällsbyggnadsprocessen, det vill säga tekniska förvaltningen, 
planeringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret. 
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Ett projekt har tillskapats för att understödja bildandet av den nya 
förvaltningen. Inom ramen för projektet ingår ett delprojekt som bland 
annat innefattar formaliaöversyn av de berörda nämndernas 
reglementen. 
 
Befintliga reglementen har analyserats för att se vilka eventuella 
förändringar som behöver göras i reglementena med anledning av 
bildandet av förvaltningen. Resultatet av denna analys är att 
nämndernas och kommunstyrelsens reglementen föreslås ändras i den 
del som rör nämndernas och kommunstyrelsens förvaltningsorgan. 
 
Förslag till nya reglementen har skickats ut till nämnderna för beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 447/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 5 i tekniska nämndens 
reglemente ska ha följande lydelse: 
• Tekniska nämndens förvaltningsorgan är 

samhällsbyggnadsförvaltningen 
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 6 i byggnadsnämndens 

reglemente ska ha följande lydelse: 
• Byggnadsnämndens förvaltningsorgan är 

samhällsbyggnadsförvaltningen 
3. Kommunfullmäktige beslutar att följande lydelse under avsnitt 4 i 

byggnadsnämndens reglemente ska tas bort: 
• bidrag till anpassning och återställning av bostäder enligt 

lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m 
4. Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 6 i miljö och 

hälsoskyddsnämndens reglemente ska ha följande lydelse: 
• Miljö- och hälsoskyddsnämndens förvaltningsorgan är 

samhällsbyggnadsförvaltningen 
5. Kommunfullmäktige beslutar att avsnittet 10 i kommunstyrelsens 

reglemente ska ha följande lydelse: 
• Kommunstyrelsens förvaltningsorgan är 

kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Sistnämnda i frågor som rör 
mark- och exploatering samt övergripande planering. 

 
Ändringarna i reglementena gäller från och med den 1 januari 2022. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-08 där bland annat följande 
framgår: 
 
De berörda nämnderna har tillstyrkt förslagen till nya reglementen och 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-12-14 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

57 (85) 

 

föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om nya reglementen. 
 
Byggnadsnämnden har utöver ändringen av förvaltningsorgan också 
föreslagit en ändring av reglementet gällande bostadsanpassningsbidrag 
då den uppgiften sedan lång tid tillbaka hanteras av omsorgsnämnden. 
 
För kommunstyrelsens del föreslås en uppdelning på två olika 
förvaltningsorgan. Detta med anledning av att planeringsavdelningen, 
med undantag för lokalförsörjningsgruppen, flyttas till den nya 
samhällsbyggandsförvaltningen samtidigt som det politiska ansvaret för 
avdelningens frågor ligger kvar på kommunstyrelsen. 
 
I förslaget kvarstår kommunledningsförvaltningen som 
förvaltningsorgan med tillägget att samhällsbyggnadsförvaltningen är 
förvaltningsorgan i de frågor som rör mark- och exploatering samt 
övergripande planering. 
 
Inga ytterligare ändringar av reglementena behöver göras utifrån 
bilande av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 då 
samhällsbyggnadsförvaltningen bildas 
 
Beslutet skickas till 
 

För kännedom 

Tekniska nämnden 

Byggnadsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Kommunarkivet 

Författningssamlingen 

Chefsjuristen 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 255 Dnr 2021-00588  
 

Lokalprojekt - Ny förskola Braås, Ängslyckan, 
nybyggnation  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner: 
• Utbildningsnämndens beslut i § 153/2021. 
• VKAB styrelsebeslut § 159/2021 
• Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vidingehem AB, 

tillsammans med Kommunledningsförvaltningen, att genomföra 
byggnation av tillagningskök på nya Ängslyckans förskola, Braås för 
en investeringsutgift på 9 Mkr baserad på anbud och en årshyra på 
cirka 880 tkr/år. 

 
Total investeringsutgift för projektet är 69 Mkr kronor med en 
tillkommande total hyra på cirka 5,5 Mkr kronor per år. 
. 
Bakgrund 
Nuvarande Ängslyckans förskola har idag fyra avdelningar. Förskolan är 
byggd på 1970-talet och inga tidigare genomgripande renoveringar är 
genomförda. Nuvarande lokaler är i behov av renovering och uppfyller 
inte dagens energikrav eller verksamhetens behov av ändamålslokaler. 
Utredningar av befintlig byggnad pekar på att åtgärderna för att uppnå 
kommunens nu gällande krav på verksamhetslokaler skulle bli för 
omfattande och kostnadsdrivande. 
 
Behov finns för att se över lokalerna eller att en alternativ lösning tas 
fram. Utöver Ängslyckan finns förskolebarnen i Braås i den sedan 2018 
klara förskolan Sjöborgsvägen samt i ett antal olika lokaler på Braås 
skola. 
 
Förvaltningen har sett ett behov av att genomförda åtgärder avseende 
lokalsituationen i Braås för förskolan vid Braås skola och Ängslyckan. En 
ny lokalisering av förskola på tomten skulle frigöra även yta för skolan i 
Braås. 
 
En ny förskola, omfattandes 150 platser skulle innebära att all 
förskoleverksamhet i Braås kan samlas till två enheter: Sjöborgsvägen 
och ny förskola på skoltomten. 
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Beslutsunderlag 
Växjö Kommunföretag AB § 159/2021  
 
Kommunstyrelsen har i § 448/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige godkänner: 
- Utbildningsnämndens beslut i § 153/2021. 
- VKAB styrelsebeslut § XX/2021 
- Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vidingehem AB, tillsammans 
med Kommunledningsförvaltningen, att genomföra byggnation av 
tillagningskök på nya Ängslyckans förskola, Braås för en 
investeringsutgift på 9 Mkr baserad på anbud och en årshyra på cirka 
880 tkr/år. 
 
Total investeringsutgift för projektet är 69 Mkr kronor med en 
tillkommande total hyra på cirka 5,5 Mkr kronor per år. 
 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att uppdra åt Vidingehem AB, 
tillsammans med Kommunledningsförvaltningen, att genomföra 
byggnation av tillagningskök på nya Ängslyckans förskola, Braås för en 
investeringsutgift på 9 Mkr baserad på anbud och en årshyra på cirka 
880 tkr/år. 
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-02 där följande framgår: 
 
Förslaget är att en ny förskola med 150 platser tillskapas på skoltomten i 
Braås i syfte att ersätta nuvarande Ängslyckans förskola, förskolan 44:an 
och de delar av skolan som idag används som förskola. 
Total yta för nybyggnation är 1779 m2 (BRA) och fördelas 1651 m2 
förskola, 128 m2 tillagningskök. 
 
Den nya byggnaden placeras på befintlig skoltomt, väster om nuvarande 
förskola. Detta gör att det inte finns behov av ersättningslokaler för 
skolans eller kökets verksamhet under byggnationstiden. 
I samband med att föreslagen placering på tomt har det även 
genomförts en arkeologisk undersökning av marken norr om föreslagen 
placering utifrån en dokumenterad fornåker. Även utredning avseende 
träd på eller invid föreslagen placering är genomförd. Bägge 
utredningarna är genomförda på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs 
län. 
 
Efter nybyggnation rivs byggnaden för nuvarande Ängslyckans förskola.  
 
Projektets totala investeringsutgift är enligt anbud 69 Mkr och fördelas 
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enligt följande: 
- Förskola 60 Mkr 
- Tillagningskök 9 Mkr 
 
Restvärden 2021-12-31 för den byggnad som kommer att rivas omfattar 
totalt 1,1 Mkr. Avskrivningstakten kommer att ökas från 2022. Eventuellt 
kvarvarande restvärde kommer utrangeras enligt kommunkoncernens 
riktlinjer då befintliga byggnader rivs och faktureras hyresgäst. 
 
Arbetet med den nya skolan beräknas inledas under vårvintern 2022. 
Nya förskolan beräknas tas i drift sommaren 2023. Därefter rivs befintlig 
förskolebyggnad. Projektet avslutas höst/vinter 2023. 
 
- Utbildningsnämndens beslut i § 153/2021. 
 
Yrkanden 
Anders Bengtsson (C) med instämmande av Gunnel Jansson (MP), Björn 
Kleinhenz (V), Martina Forsberg (S) och Sigvard Jakopson (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 åtgärd 
Vidingehem AB 
 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Måltidsorganisationen 
Lokalförsörjningsgruppen 
Växjö Kommunföretag AB 
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§ 256 Dnr 2021-00597  
 

Byte av tariffer 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer nya tariffer i enlighet med till ärendet 
bilagt förslag från Växjö Energi AB. 
 
Bakgrund 
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) har i § 129/2021 beslutat att godkänna 
Växjö Energi Elnät AB:s beslut i § 25/2021 om att fastställa nya tariffer i 
enlighet med presenterat förslag, och översända ärendet till 
kommunfullmäktige för godkännande.  
 
Elnät är ett reglerat monopol som övervakas av 
Energimarknadsinspektionen (EI). För Elnätsintäkterna finns två 
regelverk att följa. Dels där den totala intäkten för att driva 
verksamheten beslutas för en period om fyra år i sänder. Dels hur 
tarifferna ska utformas, där det skett en förändring som vi måste 
anpassa oss till. Förändringen innebär att lagtexten numer är 
kompletterad med texten, ”tariffer som styr mot ett effektivt 
utnyttjande av kapaciteten av elnäten, samt en effektivare elanvändning 
och elproduktion”. För närvarande arbetar branschen med att hitta bra 
lösningar för att genomföra anpassningarna. Dessa kommer att kännas 
av för vissa kunder även om förändringen för hela kollektivet är neutral. 
EI har låtit meddela att man förväntar sig en frivillig branschlösning, 
annars kommer man att ge ut mer detaljerade föreskrifter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 457/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige fastställer nya tariffer i enlighet med till ärendet 
bilagt förslag från Växjö Energi AB.   
 
-Beslut VKAB § 129/2021. 
 
-Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB har i § 25/2021 beslutat att 
fastställa nya tariffer i enlighet med presenterat förslag.  
 
-VD i Växjö Energi AB redogör i en skrivelse den 15 september 2021 för 
ärendet och lämnar förslag till beslut.   
 
-Bilaga PM: Principiell justering av prismodell 2022-2024. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Växjö Energi Elnät AB 
Växjö Kommunföretag AB 
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§ 257 Dnr 2021-00596  
 

Nya elnätspriser för 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar de nya elnätspriserna för 2022. 
 
Bakgrund 
Växjö Kommunföretag AB har i § 128/2021 beslutat att översända 
information till kommunfullmäktige om Växjö Energi AB:s nya 
elnätspriser för 2022. 
 
Elnät är ett reglerat monopol som övervakas av 
Energimarknadsinspektionen (EI). För elnätstariffer finns två regelverk 
att följa. Dels där den totala intäkten för att driva verksamheten beslutas 
för en period om fyra år i sänder. Dels hur tarifferna ska utformas. 
 
Vid procentuell ändring av elnätstaxan så har styrelsen för Växjö Energi 
Elnät AB mandat att besluta om detta. De nya taxorna ska dock noteras 
av VKAB och kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen har i § 458/2021 föreslagit att kommunfullmäktige 
noterar de nya elnätspriserna för 2022.    
 
-Beslut VKAB § 128/2021. 
 
-Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB har i § 24/2021 beslutat att 
fastställa nya elnätspriser i enlighet med presenterat förslag från och 
med den 1 januari 2022.  
 
-VD i Växjö Energi AB redogör i en skrivelse den 15 september 2021 för 
ärendet och lämnar förslag till beslut.  
 
-Bilaga 1 – Prislista nätavgifter för effektkunder, 2022-01-01. 
-Bilaga 2 - Prislista nätavgifter för effektkunder, 2022-04-01.  
-Bilaga 3 – Prislista nätavgifter för säkringskunder, 2022-01-01.  
-Bilaga 4 – Prislista tillfälliga anslutningar, 2022-01-01.  
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-12-14 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

64 (85) 

 

Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Växjö Energi AB 
Växjö Kommunföretag AB 
Ekonomi- och finanschefen      
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§ 258 Dnr 2021-00236  
 

Revidering av bestämmelser för Växjö kommuns 
mångfaldspris 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar de reviderade bestämmelserna för Växjö 
kommuns mångfaldspris med följande tillägg: 

• Att det vid utlysningsförfarande av priset bifogas en länk till Växjö 
kommuns mångfaldsprogram. 

 
Bakgrund 
Växjö kommuns mångfaldspris inrättades och delades ut första gången 
2012 och bestämmelserna reviderades av kommunfullmäktige senast i 
april 2017.  
 
Kommunchefen fick i kommunstyrelsens § 286/2021 i uppdrag att 
revidera bestämmelserna för Växjö kommuns mångfaldspris. Detta i 
syfte att underlätta att nominera, bedöma nominerade kandidater samt 
säkerställa att rätt kompetenser deltar i bedömningsarbetet. 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter från 
näringslivsavdelningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 
utvecklingsavdelningen har arbetat fram ett reviderat förslag på 
bestämmelser för mångfaldspriset. Det reviderade förslaget grundar sig 
i erfarenheter från årets arbetsprocess för kvalitetssäkring av 
nominerade kandidater.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 463/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige antar de reviderade bestämmelserna för Växjö 
kommuns mångfaldspris med följande tillägg: 

• Att det vid utlysningsförfarande av priset bifogas en länk till Växjö 
kommuns mångfaldsprogram. 

 
Kommunchefen har i en skrivelse den 1 november 2021 redogjort för 
ändringarna i bestämmelserna för Växjö kommuns mångfaldspris: 

• Priset kopplas tydligare till såväl Växjö kommuns 
mångfaldsprogram som hållbarhetsprogram.  

• Priset för verksamhets- och medarbetarperspektivet ska 
användas till en arbetsrelaterad aktivitet och tidsbestäms till 
innevarande eller nästkommande år. 
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• Några förtydliganden kring nomineringsförfarandet och vad som 
ska ingå har gjorts i syfte att underlätta både vid nominering 
samt i arbetsprocessen för bedömning av kandidater. 

• En arbetsgrupp bestående av representanter från olika 
verksamheter kvalitetssäkrar urvalet och bereder ärendet till 
kommunstyrelsen. 

 
Tydligare bestämmelser och kriterier medför att det blir en enklare och 
mer rättssäker nominerings- och arbetsprocess kring kandidater och 
utsedda pristagare. 
 
-Bilaga 1 Förslag på reviderade bestämmelser för Växjö kommuns 
  mångfaldspris daterat 2021-11-01. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Utvecklingschefen 
 
För kännedom 
Författningssamlingen 
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§ 259 Dnr 2021-00581  
 

Utbetalning av partistöd 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2022 till samtliga 
partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för 
partistöd. 
 
Bakgrund 
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft 2014. 
Reglerna innebär bland annat att fullmäktige måste fatta årliga beslut 
om utbetalning av partistödet. 
 
Kommunfullmäktige har i § 269/2015 beslutat om regler för partistöd i 
Växjö kommun. Av riktlinjerna framgår att fullmäktige fattar beslut om 
utbetalning av partistöd i januari månad varje år. Partistödet betalas 
sedan ut i förskott uppdelat på två utbetalningar, i januari respektive 
augusti månad. 
 
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för 
nästkommande år.            
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 464/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2022 till samtliga 
partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för 
partistöd.     
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-10-28 där följande framgår: 
 
Partierna har under vår och sommar 2021 inkommit med redovisningar 
och granskningsintyg för verksamhetsåret 2020. Samtliga redovisningar 
har godkänts av kommunfullmäktige i 
§ 172/2021.      
      
Beslutet skickas till 
 

För åtgärd 

Kanslichefen 

 

För kännedom 

Partier med representation i kommunfullmäktige         
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§ 260 Dnr 2021-00650  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Kent Rosell (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län för ny sammanräkning.   
 
Bakgrund 
Kent Rosell har i en skrivelse, den 21 november 2021, avsagt sig 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
För kännedom 
Kent Rosell 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 261 Dnr 2021-00567  
 

Val av ny ersättare i styrelsen för Videum AB (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Emelie Öberg (S) till ny ersättare i 

styrelsen för Videum AB till och med 2022-12-31.  
 

2. Paragrafen justeras omedelbart.   
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beviljade den 23 november 2021 Donika Asllanis (S) 
avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för Videum AB. Roland 
Tornhed (S) utsågs samtidigt till ny ledamot i styrelsen. Tornheds 
ersättarplats lämnades vakant. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 60/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige utser Emelie Öberg (S) till ny ersättare i 
styrelsen för Videum AB till och med ordinarie bolagsstämma 
2023. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.   
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Emelie Öberg 
Videum AB 
Förtroendemannaregistret 
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§ 262 Dnr 2021-00648  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i nämnden 
för arbete och välfärd - Sara Iranshahi (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Peter Backlund (SD) till ny ersättare i 

nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart.   
 
Bakgrund 
Sara Iranshahi (SD) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i 
nämnden för arbete och välfärd.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 61/2021 föreslagit följande: 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Peter Backlund (SD) till ny ersättare i 
nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Sara Iranshahi 
Peter Backlund  
Nämnden för arbete och välfärd 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 263 Dnr 2021-00676  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden - Maria Unell (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Edvin Arnby-Machata (MP) till ny 

ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden till och med 2022-12-
31. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart.   

 
Bakgrund 
Maria Unell (MP) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i 
miljö- och hälsoskyddsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 61/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Edvin Arnby-Machata (MP) till ny 

ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden till och med 2022-12-
31. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Edvin Arnby-Machata 
Maria Unell 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 264 Dnr 2021-00432  
 

Val av styrelse och lekmannarevisorer till bolaget 
Goldcup 18414 AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter i 

styrelsen för Goldcup 18414 AB, org. nr 559199-5120, till och med 
ordinarie årsstämma 2023: 
Ander Bengtsson (C) (tillika ordförande) 
Alf Skogmalm (S) (tillika vice ordförande) 
Iréne Bladh (M) 
Kaj-Mikael Pettersson (KD) 
Marita Bengtsson (MP) 
Birgitta Andersson (S) 
Sven-Olof Gustavsson (S) 

 
2. Kommunfullmäktige utser följande personer till ersättare i 

styrelsen för Goldcup 18414 AB, org. nr 559199-5120, till och med 
ordinarie årsstämma 2023: 
Berthold Fück (M) 
Lars Brincner (-) 
Cecilia Lundin Danielsson (S) 
Ylva Jönsson (V) 

 
3. Kommunfullmäktige utser följande personer till 

lekmannarevisorer i Goldcup 18414 AB, org. nr 559199-5120, till 
och med ordinarie årsstämma 2023: 
Stefan Axelsson (SD) 
Benny Johansson (M) 

 
4. Kommunfullmäktige utser följande personer till 

lekmannarevisorsersättare i Goldcup 18414 AB, org. nr 559199-
5120, till och med ordinarie årsstämma 2023: 
Anna Fransson (S) 
Carl Geijer (M) 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade i § 134/2021 beslut om förändrad 
bolagsstruktur i Växjö kommun. Som ett steg att genomföra 
förändringen beslutades bland annat att VKAB ska bilda/köpa ett nytt 
bolag. Detta bolag, Goldcup 18414 AB, org. nr 559199-5120, ska det nu 
utses styrelse och lekmannarevisorer till. 
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Förslaget till beslut innebär att Vidingehem AB:s nuvarande styrelse 
även väljs till styrelse i det nya bolaget. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 63/2021 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter i 
styrelsen för Goldcup 18414 AB, org. nr 559199-5120, till och med 
ordinarie årsstämma 2023: 
Ander Bengtsson (C) (tillika ordförande) 
Alf Skogmalm (S) (tillika vice ordförande) 
Iréne Bladh (M) 
Kaj-Mikael Pettersson (KD) 
Marita Bengtsson (MP) 
Birgitta Andersson (S) 
Sven-Olof Gustavsson (S) 

 
2. Kommunfullmäktige utser följande personer till ersättare i 

styrelsen för Goldcup 18414 AB, org. nr 559199-5120, till och med 
ordinarie årsstämma 2023: 
Berthold Fück (M) 
Lars Brincner (-) 
Cecilia Lundin Danielsson (S) 
Ylva Jönsson (V) 

 
3. Kommunfullmäktige utser följande personer till 

lekmannarevisorer i Goldcup 18414 AB, org. nr 559199-5120, till 
och med ordinarie årsstämma 2023: 
Stefan Axelsson (SD) 
Benny Johansson (M) 

 
4. Kommunfullmäktige utser följande personer till 

lekmannarevisorsersättare i Goldcup 18414 AB, org. nr 559199-
5120, till och med ordinarie årsstämma 2023: 
Anna Fransson (S) 
Carl Geijer (M) 

 
-Kommunfullmäktiges beslut i § 134/2021. 
 
-Bolagsordning för nytt bolag. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Valda i styrelsen och valda lekmannarevisorer 
Förtroendemannaregistret 
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§ 265 Dnr 2021-00540  
 

Årsplan för kommunfullmäktiges arbete 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.   
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktiges presidie har begärt in uppgifter från nämnder, 
styrelser och kommunens revisorer om vilka ärenden de preliminärt 
avser lyfta för behandling i kommunfullmäktige under 2022.  
 
Beslutsunderlag 
-Årsplan för kommunfullmäktige 2022 
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§ 266 Dnr 2021-00016  
 

Redovisning av inkomna motioner och 
medborgarförslag samt överlämnande av 
beslutanderätten i ärenden väckta genom 
medborgarförslag 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag 
och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen 
enligt förteckningen nedan.   
 
Bakgrund 
Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit sedan 
senaste sammanträdet med kommunfullmäktige. 
 
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. Kommunstyrelsens beredning lämnar 
förslag på delegering. 
 
Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska 
överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det 
inkomna förslaget. 
 
Motioner 
2021-11-22 Motion om att införa en hållbarhetsanalys för 

kommunkoncernen vid rivningslov - Otto Lindlöf (S) 
 
Medborgarförslag 
2021-11-21 Medborgarförslag om hundrastgård på Hovshaga 

överlämnas till tekniska nämnden 
 
2021-11-24 Medborgarförslag om belysning i promenad- och löparspår 

överlämnas till tekniska nämnden 
 
2021-11-30 Medborgarförslag om övergångsställe vid Högstorpsvägen 

och Gulsparvsvägen överlämnas till tekniska nämnden 
 
2021-12-01 Medborgarförslag om nötkött som alternativ till fläskkött i 

skolan överlämnas till kommunstyrelsen 
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2021-12-02  Medborgarförslag om snöröjning överlämnas till tekniska 

nämnden 
 
2021-12-02 Medborgarförslag om trafiksituationen vid Per 

Lagerkvistskolan överlämnas till tekniska nämnden 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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§ 267 Dnr 2021-00013  
 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet 
 
Bakgrund 
Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige: 
 
2021-11-09 Kommunstyrelsens beslut om medborgarförslag om 

skärmtak över uteplatser på bottenplan hos Växjöbostäders 
fastigheter 

2021-11-16 Kultur- och fritidsnämndens yttrande över 
medborgarförslag gällande skatepark 

2021-11-16 Kultur- och fritidsnämndens yttrande över 
medborgarförslag aktivitetsplats i Sandsbro 

2021-11-16 Kultur- och fritidsnämndens beslut om medborgarförslag 
om isvak och vaklock vid Wilhemshill 

2021-11-26 Tekniska nämndens yttrande över medborgarförslag 
skatepark i Lammhult 

2021-11-26 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om 
att sträckan mellan rondeller på Kungsgårdsvägen ska 
hastighetsanpassas 

2021-11-26 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om 
bullerplank utefter Gösta Edströms väg 
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§ 268 Dnr 2021-00015  
 

Framställda interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om 
interpellationer som har inkommit får ställas. 
 
Beslutsunderlag 
Följande interpellationer har inkommit sedan senaste sammanträdet: 
2021-12-06 Interpellation från Lisa Larsson (S) till nämnden för arbete 

och välfärds ordförande Pernilla Tornéus (M) om mäns våld 
mot kvinnor 
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§ 269 Dnr 2021-00574  
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Anna Tenje (M) från Håkan Frizén (V) om 
utdelningen från bostadsbolagen 

 
Kommunfullmäktige har i § 227/2021 medgett en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Håkan Frizén (V) om 
utdelningen från bostadsbolagen. 
 
Interpellationen besvaras av Anna Tenje. 
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§ 270 Dnr 2021-00616  
 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande 
Ida Eriksson (M) från Gustav Petersson (-) om 
svenskfientlighet 

 
Kommunfullmäktige har i § 227/2021 medgett en interpellation till 
utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) från Gustav 
Petersson (-) om svenskfientlighet 
 
Interpellationen besvaras av Ida Eriksson.      
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§ 271 Dnr 2021-00615  
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Anna Tenje (M) från Gustav Petersson (-) gällande 
folkomröstning om invandringen i Växjö kommun 

 
Kommunfullmäktige har i § 227/2021 medgett en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Gustav Petersson (-) 
gällande folkomröstning om invandringen i Växjö kommun 
 
Interpellationen besvaras av Anna Tenje. 
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§ 272 Dnr 2021-00672  
 

Utvecklingsbidrag till Huseby Bruk AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett extra utvecklingsbidrag för 
2022 med 900 000 kronor till Huseby Bruk AB under förutsättning att 
även bolagets andra ägare Alvesta kommun fattar beslut om detsamma i 
enlighet med sin ägarandel. 
 
Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2021.     
 
Bakgrund 
Mot bakgrund av den rådande pandemin har Huseby Bruk AB haft ett 
svårt ekonomiskt läge. Bolaget har under 2021 gjort en mängd insatser 
för att minska kostnaderna samt åtgärder för att ställa om verksamheten 
för att säkerställa bolagets fortsatta utveckling efter pandemin. 
För att ge Huseby Bruk AB bättre möjlighet till en återstart av ordinarie 
verksamhet samt en rejäl skjuts framåt för att nå de mål som finns 
angivna i Utvecklingsplanen har de två ägarna Växjö kommun och 
Alvesta kommun diskuterat ett extra utvecklingsbidrag till Huseby Bruk 
AB för 2022. Ägarna har kommit överens om att tillsammans anslå 3 000 
000 kronor extra till Huseby Bruk AB för att återstarta och utveckla 
verksamheten enligt den reviderade utvecklingsplanen för 2021-2026. 
För Växjö kommun innebär det 30% av det totala tillskottet vilket 
motsvarar 900 000 kronor. För Alvesta kommun innebär det 70% vilket 
motsvarar 2 100 000 kronor.      
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 472/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett extra utvecklingsbidrag för 
2022 med 900 000 kronor till Huseby Bruk AB under förutsättning att 
även bolagets andra ägare Alvesta kommun fattar beslut om detsamma i 
enlighet med sin ägarandel. 
 
Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2021.      
 
- Kommunchefens skrivelse daterad 2021-12-08. 
 
-Bilaga Utvecklingsplan Huseby Bruk AB. 
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Yrkanden 
Anna Tenje (M) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
 
För kännedom 
Huseby Bruk AB 
Alvesta kommun 
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§ 273 Dnr 298450  
 

Avslutningsord 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist tackar 
ordförande Bo Frank för hans insatser under året och överlämnar en 
blomma. 
 
Rose-Marie Holmqvist önskar ordförande en god jul och ett gott nytt år. 
 
 
Ordförande Bo Frank tackar ledamöter och ersättare för deras arbete 
under året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.      
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