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§ 351

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Malin Lauber (S) till att justera protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska besluta vem som jämte ordförande ska justera
protokollet.
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§ 352

Dnr 2021-00451

Medborgarförslag om namnbyte på Araby Park
Arena
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det redan finns
beslut om att sälja namnrättigheterna för Araby Park Arena, vilket med
stor sannolikhet innebär ett namnbyte.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag:
"Araby Park Arena i folkmun kallad för APA. Jag föreslår att arena
namnet ändras till Araby Arena.
Anledningen till att det behövs ett namnbyte är dualiskt;
1. Förkortningen APA uppfattas fel, kan kännas kränkande och
diskriminerande mot de som vistas där, då flertalet av de som använder
arenan har utländsk bakgrund.
2. Det andra är, ett arena namn ska vara lätt igenkännligt, lätt att säga
och komma ihåg, tex Visma Arena, Vida Arena, Friends Arena, Tele 2
Arena m.m. I brist på Araby Park Arena uppfyller kraven för ovannämnda
krav, används istället förkortningen APA. "
Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten om
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 359/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det redan finns
beslut om att sälja namnrättigheterna för Araby Park Arena, vilket med
stor sannolikhet innebär ett namnbyte.
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen
avslår medborgarförslaget.
Andreas Olsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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§ 353

Dnr 343788

Information om koldioxidutsläpp/energi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Henrik Johansson, ekonomiavdelningen, informerar om utsläpp och
energi i Växjö under 2020.
Johansson informerar om följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energitillförsel i Växjö 2020
Energitillförsel i Växjö, GWh
Energitillförsel, MWh/inv
Koldioxidutsläpp, ton/inv
Jämförelse med koldioxidbudget
Utsläpp av växthusgaser, ton/inv
Konsumtionsbaserade utsläpp
Kommunkoncerns koldioxidutsläpp, ton
Kommunkoncernens koldioxidutsläpp (536 ton 2020)
Kommunkoncernens koldioxidutsläpp (536 ton 2020)

Presentationen biläggs protokollet.
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§ 354

Dnr 343845

Information om "Barnens bästa gäller"
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Per Sandberg, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen, och
Anders Elingfors, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen,
informerar om nuläget för processen ”Barnens bästa gäller”.
Sandberg och Elingfors informerar om följande:
•
•

Nuläge Regionala processen Barnens bästa gäller i Kronobergs
län
Nuläge tidiga samordnade insatser i Växjö kommun

Sandberg och Elingfors informerar även om ett ”Save the date” för en
spridningskonferens ”Barnens bästa gäller”. Konferensens syfte är att ge
”konkreta verktyg”, förtydliga samarbetsrutiner och mer kunskap om
Kronobarnsmodellen i samverkan för barn och unga i arbetet med tidiga
insatser.
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§ 355

Dnr 2021-00011

Delårsrapport för Växjö kommun per augusti 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport januari-augusti
2021, Växjö kommun, enligt till ärendet bilagt förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hanteringen av tekniska
nämndens bedömda negativa budgetavvikelse med 2 miljoner
kronor för helåret 2021 behandlas i eget ärende.
Bakgrund
Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en
delårsrapport som omfattar en period av minst hälften och högst två
tredjedelar av året. Växjö kommun har valt att upprätta en delårsrapport
per augusti. Delårsrapporten ska omfatta uppföljning av både ekonomi
och verksamhet. Revisorerna ska granska delårsrapporten och lämna ett
särskilt revisorsutlåtande.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 369/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport januari-augusti
2021, Växjö kommun, enligt till ärendet bilagt förslag.
2. Kommunstyrelsen beslutar att hanteringen av tekniska
nämndens bedömda negativa budgetavvikelse med 2 miljoner
kronor för helåret 2021 behandlas i eget ärende.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-09-21 där bland annat följande
framgår:
Kommunens budgeterade resultat år 2021 är ett överskott på 33
miljoner kronor. Kommunens helårsprognos för 2021 uppgår till 303
miljoner kronor vilket motsvarar en resultatnivå för år 2021 på 5,5
procent. Den höga resultatnivån i förhållande till det budgeterade
resultatet, beror i huvudsak på en nettoeffekt av högre skatteintäkter än
planerat, erhållet riktat statsbidrag för ersättning av sjuklön som inte är
budgeterat, ökade pensionskostnader som en engångseffekt av
förändrade livslängdsantaganden samt icke utnyttjat budgetutrymme
för avtalsenlig lönekostnadsökning. Nämndernas helårsprognos är även
172 miljoner kronor bättre än budget.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
11 (47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-05

-Delårsrapport januari-augusti 2021, Växjö kommun.
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Maria Garmer (V): Bifall till
arbetsutskottets förslag med följande ändringar och tillägg:
- att Växjöbostäder inte ska ge utdelning till Växjö kommun på 98,9
miljoner.
- att inrätta en social investeringsfond och i första steget ta fram
regelverk för denna.
- göra en återstart för kultur och fritid varav cirka hälften ska gå till att
sänka deltagaravgifter för barn och unga att användas under 2022-2023.
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Jon Malmqvist (KD) och
Andreas Olsson (C): bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 356

Dnr 2021-00007

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
september 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten efter september 2021.
Bakgrund
I enlighet med anvisningar för kommunstyrelsen som nämnd för
budgetarbete, månatlig budgetuppföljning samt hantering av eget
kapital ska kommunstyrelsen upprätta uppföljningsrapporter för sina
verksamheter.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 385/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten efter september 2021.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-09-24 där månadsrapporten
för kommunstyrelsen efter september framgår.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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§ 357

Dnr 2019-00406

Investeringsbeslut för Klosterbron
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner investering omfattande 39,8 miljoner
kronor för genomförande av ny Klosterbro och ger kommunchefen i
uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och Maria Garmer (V) lämnar följande
skriftliga reservation:
Behovet av ombyggnation av Klosterbron är uppenbart och därför
fattade kommunstyrelsen 2019-10-09 beslut att upphandla entreprenad
för ombyggnation till en total kostnad på 13 miljoner. Vid sammanträdet
yrkade Socialdemokraterna att 6,8 miljoner kronor skulle tas från
exploateringsbudgeten för stationsområdet och att resterande belopp
från budget för stations- och kommunhus. Vår uppfattning är
fortfarande att kostnaden för ombyggnation för Klosterbron har
uppstått till följd av beslutet att bygga nytt stations- och kommunhus.
Därtill är den dramatiskt ökade kostnaden på 14,2 miljoner kronor för
Klosterbrons ombyggnation oroväckande. Nu har kostnaderna ökat
ytterligare. Närmare bestämt till 39,8 miljoner.
Med anledning av ovanstående reserverar sig socialdemokraternas
ledamöter och Maria Garmer (V) sig mot beslutet i ärendet.
Bakgrund
I arbetet med att förändra och utveckla Stationsområdet i Växjö pågår
en mängd olika delprojekt. Ett av dem är det planerade brobytet av
Klosterbron enligt beslut hösten 2019 (kommunstyrelsen § 251, 2019-0820). Den befintliga bron är tänkt att bytas ut mot en ny bredare och
större men framförallt längre bro vilken går in i det nya stations- och
kommunhuset.
Investeringen ger växjöbor och resenärer till och från Växjö station en
bredare, ljusare och mer välkomnande bro som en del av ett nytt
stationsområde. Bron utgör förbindelsen mellan det nya stations- och
kommunhuset, bussterminalen och tågperrongerna utöver
kopplingsfunktionen mellan centrum och söder. Den nya bron förväntas
ge en bättre tillgänglighet och komfort för resenärer inom Växjö
stationsområde men också ge en bättre upplevelse för de som rör sig i
området. Den nya bron kommer i likhet med den befintliga bron att ägas
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av Växjö kommun medan hissar och rulltrappor ägs av Trafikverket.
Förberedande arbeten för brobytet har pågått under en längre tid och
finansiering för dessa arbeten finns genom beslut hösten 2020
(kommunfullmäktige § 253, 2020-11-17). I dagsläget är den nya planerade
bron projekterad, bygglov är beviljat och ett av brostödet har uppförts i
samband med uppförandet av det nya stations- och kommunhuset på
grund av dess närhet till fasaden.
Då Klosterbron spänner över bangården har Växjö kommun och
Trafikverket ingått avtal vilka sammanfattningsvis går ut på att
Trafikverket handlar upp en utförandeentreprenad för genomförande av
brobytet och kommunen står för kostnaderna för detta. Vid beslut för
finansiering hösten 2020 utgicks från den prisnivå samt marknadsläge
vilket rådde då. Jämfört med då har priserna till idag stigit vad gäller
råvaror och material pga råvarubrist i världen. Framförallt har priserna
på trä och stål stigit väldigt mycket både i Sverige men också i världen.
En vändning har eventuellt noterats i vissa länder men den har ännu inte
nått den svenska marknaden.
Noterbart är också att det för tillfället är en ansträngd
entreprenadmarknad där många infrastrukturprojekt är igång eller på
gång, vilket medför att många entreprenörer redan är upptagna med
pågående projekt. Detta kombinerat med högre prisnivåer samt ett
komplext projekt gör att kostnaderna för att byta Klosterbron ökat
sedan hösten 2020.
Beslutsunderlag
-Arebetsutskottet har i § 384/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner investering omfattande 39,8 miljoner
kronor för genomförande av ny Klosterbro och ger kommunchefen i
uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-10-01 där följande
sammanfattning framgår:
Enligt tidigare beslut ska Klosterbron bytas ut mot en ny längre bro
vilken går in i det nya stations- och kommunhuset. Tidplanen för
planerat brobyte gör gällande att brobytet sker våren 2022. Prisläget för
att genomföra ett brobyte har jämfört med när finansieringsbeslut togs
hösten 2020 ökat och därmed krävs ett nytt finansieringsbeslut för
genomförande av brobyte.
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Baserat på ovanstående ändras ekonomin för byte av Klosterbro som
helhet jämfört med tidigare beslut. Tidigare beslutad finansiering för
brobytet som helhet är 27,2 miljoner kronor. Med de ökningar som detta
ärende redovisar ändras kostnaden för brobytet till 39,8 miljoner kronor
för helheten. Dessa kostnader omfattar såväl redan upparbetade
kostnader som förväntade kostnader i och med de arbeten som återstår.
Detta ärende ändrar endast beloppet för finansiering av Klosterbron, i
övrigt kvarstår alla sedan tidigare beslutade förutsättningar vad gäller
samverkan med Trafikverket, utformning och funktion av bron m.m.
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§ 358

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
VKAB:s ordförande Oliver Rosengren (M) och Vd Monica Skagne
informerar från VKAB-koncernen.
Det informeras om följande:
•
•
•
•
•

Bildandet av ett bostadsbolag och ett fastighetsbolag.
Bildandet av ett Science Park-bolag.
Rekryteringen av Vd-ar till de nya bolagen.
Arbetet med att göra rutiner för Boplats Växjö mer likformigt
mellan bostadsbolagen.
Framtida upphandling av en operatörskommunikatör.
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§ 359

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare
Ingen information lämnas vid sammanträdet.
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§ 360

Dnr 339978

Information från kommunledningsförvaltningen och
Företagsfabriken AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Kommunchef Monica Skagne informerar om ”Öppet hus” i det nya
kommunhuset, för anställda den 23 oktober och för allmänheten den 30
november.
Skagne informerar även om rekryteringen av en ny förvaltningschef till
arbete och välfärd.
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§ 361

Dnr 2021-00017

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens
beslut om delegation enligt 6 kap 37 § Kommunallagen. Redovisningen i
rapporten gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 6 september
till 26 september 2021. Även liggare med förteckning över beslut från
planeringschefen, mark- och exploateringsingenjörer, markingenjörer
och förvaltningschefen redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 362

Dnr 2021-00497

Redovisning av kommunstyrelsens ordförandes
delegationsbeslut om yttrande över Leader Linnés
förslag till utvecklingsstrategi för kommande
programperiod 2023-2027
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
KS ordförande har av tidsskäl yttrat sig över Leader Linnés förslag till
utvecklingsstrategi för kommande programperiod 2023-2027.
Enligt kommunallagens bestämmelser redovisas beslutet för
kommunstyrelsen.
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§ 363

Dnr 2021-00374

Anmälan av arbetsutskottets beslut om yttrande
över Miljödepartementets remiss av betänkandet
Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin (SOU
2021:24)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har av tidsskäl yttrat sig över Miljödepartementets
remiss av betänkandet Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin
(SOU 2021:24).
Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.
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§ 364

Dnr 2021-00350

Anmälan av arbetsutskottets beslut om yttrande
över Socialdepartementets remiss av SOU 2021:34
Börja med barnen! En sammanhållen god och nära
vård för barn och unga
Kommunstyrelsens beslut
Kommuntyrelsen noterar anmälan
Bakgrund
Arbetsutskottet har av tidsskäl yttrat sig över Socialdepartementets
remiss av SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och
nära vård för barn och unga.
Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.
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§ 365

Dnr 2021-00014

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
-Arbetsutskottets protokoll från 7 september, 14 september redovisas
för kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts protokoll från 7 september
september redovisas för kommunstyrelsen.
-VKAB:s protokoll från 24 augusti och 21 september redovisas för
kommunstyrelsen.
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§ 366

Dnr 2021-00300

Furuby sockenlags skrivelse om byggbara
villatomter och fler lägenheter till Furuby socken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att i dialog med Furuby
sockenlag ta fram förslag på lämplig tomtmark som finns tillgänglig till
försäljning.
Bakgrund
Furuby sockenlag har genom dess ordförande Gudrun Holmberg
inkommit med en skrivelse 2021-04-25. I skrivelsen har dom en begäran
om att:
-det blir en ny handlingsplan över Furuby med nya byggbara tomter.
-Växjö kommun köper in mark till nya bostads/lägenhetsområden i
Furuby socken.
-det avsätts ny mark till nya lägenheter, gärna nära till busshållplats i
Kårestad och Furuby.
-första planeringen till villatomter sker på området utmed Byvägen, där
efterfrågan är störst.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 329/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att i dialog med Furuby
sockenlag ta fram förslag på lämplig tomtmark som finns tillgänglig till
försäljning.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-06-18 där följande framgår:
I granskningsförslaget till den nya översiktsplanen föreslås ett nytt
område för sammanhängande bostadsbebyggelse utmed Byvägen, norr
om Fägrevägen. Detta område är utpekat som ett område som kan
utvecklas på kort sikt. När översiktsplanen är antagen kommer
kommunen att ta ställning till lämpligheten att sätta igång en detaljplan
för detta område. I övrigt äger kommunen enbart skogen i nordvästra
delen av samhället samt den planlagda park-, natur- och gatumarken.
Växjö kommun äger ingen mark i Kårestad. Inga fastigheter omfattas
heller av detaljplan. För att få till ny bebyggelse i Kårestad bör den som
vill bebygga sin mark inkomma till Växjö kommun med ansökan om
förhandsbesked. Genom att ansöka om förhandsbesked får man tidigt
reda på om det är möjligt att bygga på den plats man tänkt.
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I förslaget till ny översiktsplan kvarstår även ett område för
sammanhängande bostadsbebyggelse vid Årydssjön, söder om vägen
mot Risinge. Kommunen är positiv till en utveckling av detta område,
men har inte rådighet över det, då det är privat och ägs av
Skogssällskapets fastighets AB. Vidingehem äger idag en del bostäder,
skolan samt fotbollsplanerna i Furuby. Vidingehem ser över sitt
markinnehav på samtliga orter där bolaget verkar för att skapa en
långsiktig planering av byggnation av lägenheter. I det arbetet är den
marknadsanalys, som genomfördes hösten 2020 tillsammans med
Växjöbostäder, en del av arbetet för att säkerställa önskemål, efterfrågan
och behov. Vidingehem har i dagsläget inga konkreta eller beslutade
planer att förtäta sitt innehav i Furuby.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Furuby sockenlag
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§ 367

Dnr 2019-00418

Begäran om ändrad utbetalningsplan av lån efter
planrevidering av anläggningen Växjö Allmänna
Kultur och Idrottspark
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige bifaller ansökan om ändrad utbetalningsplan
av lån till Växjö Allmänna kultur och idrottspark AB under
bildande för att möjliggöra ett genomförande av projektet i två
steg.
2. Kommunfullmäktige godkänner reviderad finansieringsplan samt
medger att projektet startas upp inför vintersäsongen 2021/2022
med Allmänna skidklubben Växjö som ensam ägare till Växjö
Allmänna kultur och idrottspark AB under bildande.
3. I övrigt kvarstår villkor och förutsättningar oförändrat för
lånefinansiering om totalt 7 mnkr till Växjö Allmänna kultur och
idrottspark AB under bildande enligt beslut av
kommunfullmäktige 2019-10-15 (§263).
Bakgrund
Kommunfullmäktige beviljade 2019-10-15 (§263) lånefinansiering om 7
mnkr för uppförande av en idrottspark i området Kvälleberg strax väster
om Växjö.
Föreningen har nu ansökt om en ändrad utbetalningsplan av lånet.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 367/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller ansökan om ändrad utbetalningsplan av lån
till Växjö Allmänna kultur och idrottspark AB under bildande för att
möjliggöra ett genomförande av projektet i två steg.
Kommunfullmäktige godkänner reviderad finansieringsplan samt
medger att projektet startas upp inför vintersäsongen 2021/2022 med
Allmänna skidklubben Växjö som ensam ägare till Växjö Allmänna kultur
och idrottspark AB under bildande.
I övrigt kvarstår villkor och förutsättningar oförändrat för
lånefinansiering om totalt 7 mnkr till Växjö Allmänna kultur och
idrottspark AB under bildande enligt beslut av kommunfullmäktige
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2019-10-15 (§263).
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-09-16.
-Bilaga 1 - Reviderad finansierings- och investeringsplan.
-Bilaga 2 - Länsstyrelsens beslut 2021-09-03.
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§ 368

Dnr 2017-00187

Redovisning av uppdrag om att ta hänsyn till
särskilda taxiplatser och laddstolpar för el- och
laddhybridtaxibilar i planering och utveckling av
stationsområdet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Ett uppdrag om att ta hänsyn till särskilda taxiplatser och laddstolpar för
el- och laddhybridtaxibilar i planeringen och utvecklingen av
stationsområdet har givits, KSAU § 100/2017. Projekt Stationsområdet
tillsammans med övriga berörda av frågeställningen har arbetat igenom
frågan baserat på förutsättningarna för området.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 330/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-07-02 där följande framgår:
Växjö stationsområdet genomgår en stor förändring där den södra sidan
om järnvägsspåren samt själva spårområdet är färdiga i sin slutliga
utformning. Den norra sidan om järnvägsspåren, Norra stationsområdet,
genomgår nu och flera år framöver den förändring som ska ge även den
här sidan sitt slutliga utseende.
I arbetet med helhetslösningen för stationsområdet har frågan om
taxiplatser samt laddstolpar arbetats igenom. Lösningen för hela
området är den som idag är befintlig på den södra sidan spåren. Idag
stannar taxi på den södra sidan av stationsområdet, vid Södra Bantorget
(WTC) samt på Drottninggatan. Laddstolpar, åtta stycken, finns i
parkeringsgarage under WTC.
Dessa nu befintliga lösningar har resulterat i att ytterligare laddstolpar
samt särskilda platser för dessa inte har planerats i övriga området.
Behovet har ansetts uppfyllt i och med ovan nämnda lösning.
Utöver ovan nämnda lösningar på den södra sidan järnvägsspåren finns
möjligheter för fordon att stanna till på den norra sidan. Öster om det
nya stations- och kommunhuset vid den gamla stationen finns en påoch avstigningsplats där det är möjligt för fordon att stanna till. Ytan är
inte avsedd specifikt för taxi utan för fordon i allmänhet.
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Idag är området framför den gamla stationen, Pär Lagerkvists plan,
utformat i en provisorisk lösning vilken ska göras om till den
permanenta utformningen med start år 2022. Även i den slutliga
utformningen kommer funktionen att kunna stanna till och
hämta/lämna på denna yta att finnas kvar.
Beslutet skickas till
Planeringschefen
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§ 369

Dnr 2021-00500

Markpris för flerbostadshus på Vikaholm
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till nytt markpris för kvarteren
Hängrännan, Snickarglädjen och Tamburen i Vikaholm, Växjö stad, enligt
nedan:
• Bostadskvarter för flerbostadshus: 2 000 kr/m2 BTA
(bruttoarea).
Om köparen uppfyller kraven för lågenergihus enligt
kvalitetsprogrammet erhålls rabatt med 100 kr/m² tomtyta för
flerbostadshus. För grovterrasserad tomtmark tillkommer vid försäljning
120 kr/m² iordningställd yta (gäller för kvarteren Snickarglädjen och
Tamburen).
Bakgrund
Stadsutvecklingsprojektet Vikaholm omfattas av detaljplan 0780KP10/
16 som vann laga kraft i november 2010. Detaljplanen är till del
ändrad vid två tillfällen, dels år 2016 då användningen av ett kvarter
ändrades från flerbostadshus till förmån för villabebyggelse och dels år
2018 då användningen ändrades från bostäder och lokaler för
centrumändamål till förskola. Under 2021 och 2022 färdigställs
utbyggnaden av allmän platsmark.
Gällande prisbeslut, KS 2016 §461, för tomtmark som byggs med
flerbostadshus är 1 000 kr/m2 BTA, dock ska lägsta pris uppgå till
motsvarande 800 kr/m2 tomtyta. Av ca 31 ha kvartersmark inom
detaljplanerna har hittills ca 25 ha bebyggts/sålts/markanvisats och har
omfattats av tidigare prisbeslut. Det återstår ca 6 ha kvartersmark att
sälja och allt beräknas vara sålt till år 2024–2025.
Det finns behov av att uppdatera markprisnivåerna och en värdering har
därför tagits fram. Värderingen har med en ortsprismodell som grund,
föreslagit en ny markprisnivå för kvarteren för flerbostadshus, se bilaga.
Kvarter för flerbostadshus: 2 000 kr/m2 BTA (bruttoarea)
Kvarteren Snickarglädjen och Tamburen har markberetts varför en
kostnad om 120 kr/m2 iordningställd yta läggs till markpriset. Om
köparen uppfyller kraven för lågenergihus enligt
kvalitetsprogrammet erhålls rabatt med 100 kr/m² tomtyta för
flerbostadshus.
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Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 388/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till nytt markpris för kvarteren
Hängrännan, Snickarglädjen och Tamburen i Vikaholm, Växjö stad, enligt
nedan:
• Bostadskvarter för flerbostadshus: 2 000 kr/m2 BTA
(bruttoarea).
Om köparen uppfyller kraven för lågenergihus enligt
kvalitetsprogrammet erhålls rabatt med 100 kr/m² tomtyta för
flerbostadshus. För grovterrasserad tomtmark tillkommer vid försäljning
120 kr/m² iordningställd yta (gäller för kvarteren Snickarglädjen och
Tamburen).
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-09-20 där följande
sammanfattning framgår:
En markprisvärdering har gjorts inom stadsutvecklingsprojektet
Vikaholm. Förslaget innebär att nytt markpris blir 2 000 kr/m2 BTA för
kvarteren för flerbostadshus. För grovterrasserad tomtmark tillkommer
vid försäljning 120 kr/m² iordningställd yta (gäller för kvarteren
Snickarglädjen och Tamburen). Om köparen uppfyller kraven för
lågenergihus enligt kvalitetsprogrammet erhålls rabatt med 100 kr/m²
tomtyta för flerbostadshus.
-Värdeutlåtande Byggrätter för flerbostadshus inom Vikaholm i Växjö.
Yrkanden
Martin Edberg (S) med instämmande av Maria Garmer (V): Bifall till
arbetsutskottets förslag med ändringen att för hyresrätter ska
markpriset vara 1 800 kr/m2 BTA (bruttoarea).
Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
Planeringschefen
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§ 370

Dnr 2021-00514

Genomförandeavtal för del av Solvändan 2,
Högstorp
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat genomförandeavtal med
Vöfab, bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen och
kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.
Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av
Solvändan 2, Högstorp, Växjö kommun. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra för byggnation av bostäder på del av fastigheten Solvändan 2.
Bebyggelsen tillåts maximalt att uppföras i två respektive sex våningar.
En förbindelse med allmän platsmark säkerställer allmänhetens
möjlighet att röra sig mellan Åboskogen öster om planområdet och
Åbovägen. Nuvarande detaljplan tillåter vård- och skoländamål och
syftet är att planlägga för bostadsbebyggelse för att sedan kunna sälja
del av fastigheten.
Genomförandeavtalet reglerar plangenomförandefrågor för den
allmänna platsmark som ska säkerställa allmänhetens tillgänglighet från
Åbovägen till Åboskogen. Avtalet beskriver också det bytet av mark som
planeras mellan Växjö kommun och Vöfab.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 389/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat genomförandeavtal med
Vöfab, bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen och
kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-09-24 där följande
sammanfattning framgår:
Inför antagande av detaljplan för del av Solvändan 2 på Högstorp, har ett
genomförandeavtal upprättats avseende del av fastigheten Solvändan 2.
Avtalet reglerar plangenomförandefrågor för den allmänna platsmark
som ska säkerställa allmänhetens tillgänglighet från Åbovägen till
Åboskogen samt den fastighetsreglering som krävs för planens
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genomförande.
-Förslag till genomförandeavtal.
Beslutet skickas till
Planeringschefen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
34 (47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-05

§ 371

Dnr 2021-00479

Ansökan från Rottne byggnadsförening om
kommunalt lån för renovering av Rottnegården
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beviljar Rottne byggnadsförening lån om
360 tusen kronor för reparation och underhåll av Rottnegården.
2. Lånet återbetalas med en rak amorteringsplan på 10 år.
3. Lånet skall löpa med marknadsmässig ränta motsvarande Växjö
kommuns upplåningskostnad med påslag av borgensavgift.
4. Rottne byggnadsförening uppmanas att genomföra en översyn av
gällande försäkringsskydd för Rottnegården.
Bakgrund
Rottne byggnadsförening är en ideell förening som driver Rottnegården,
en samlingslokal för Rottne med omnejd som även fungerar som matsal
för Söraby skola.
Rottnegården drabbades våren 2021 av ett läckage till följd av skador på
vattenavrinningsrör i gjutjärn vilka är inbyggda i fastighetens
betongväggar. Läckaget har inneburit skador på invändiga ytskikt, samt
även sprickor och skador på yttervägg och puts. Väggarna behöver
torkas ut och åtgärdas för att inte riskera ytterligare skador.
Konstruktionen är enligt gällande byggnorm felaktig och åtgärder som
leder avrinning från tak i utvändiga rör planeras. I anslutning till detta
arbete läggs även takbeläggningen om. De akuta skadorna har redan
åtgärdats och bekostats av försäkringsbolaget och Rottne
byggnadsförening, men föreningen söker nu en medfinansiering från
Växjö kommun i form av lån om totalt 360 tkr för renovering av väggar
och tak samt åtgärder för avrinning.
Kostnader för renovering som planeras att genomföras, uppgår till
ca 460 tkr varav Rottne byggnadsförenings egen insats uppgår till 100
tkr (22%).
Föreningens byggnadsförsäkring täcker kostnader för åtgärder av
skadorna som avser invändiga ytskikt, men inte kostnader för att
åtgärda felaktig konstruktion (inbyggnad av gjutjärnsrör) för avrinning.
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Utbytet av tak som planeras i anslutning till ovan nämnda åtgärder är ett
planenligt underhåll och täcks inte heller av försäkringen.
Rottne byggnadsförening har tidigare beviljats lån från Växjö kommun
2013 och 2014 om sammanlagt 325 tkr. Utestående skuld är för
närvarande 45 tkr med en årlig amortering om 15 tkr.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 387/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beviljar Rottne byggnadsförening lån om
360 tusen kronor för reparation och underhåll av Rottnegården.
2. Lånet återbetalas med en rak amorteringsplan på 10 år.
3. Lånet skall löpa med marknadsmässig ränta motsvarande Växjö
kommuns upplåningskostnad med påslag av borgensavgift.
4. Rottne byggnadsförening uppmanas att genomföra en översyn av
gällande försäkringsskydd för Rottnegården.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-09-22 där följande
sammanfattning framgår:
Föreslagna renoverings- och underhållsåtgärder bedöms nödvändiga för
att undvika framtida fuktskador på fastigheten och för att säkerställa en
god miljö för skolbespisning och övrig verksamhet.
Föreslagna åtgärder innebär att föreningen ta ansvar för en långsiktigt
hållbar fastighetsförvaltning. De ekonomiska förutsättningarna bedöms
stabila givet en oförändrad uthyrning till, och bidrag från, Växjö
kommun i nuvarande omfattning.
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§ 372

Dnr 2021-00222

Bildande av naturreservatet Hanefors
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram ett förslag till
nytt naturreservat i Hanefors. I detta ingår att geografiskt avgränsa
området och formulera syftet med naturreservatet liksom de
föreskrifter som ska gälla. En skötselplan som ska styra områdets vård
och förvaltning för naturvärden och tillgängligheten för friluftsliv ska
också tas fram. Förslaget ska sedan godkännas innan det går ut för
samråd till allmänhet, föreningar och myndigheter.
Bakgrund
Hanefors vid Aggaån, knappt 2 km söder om Ingelstad centrum, är en
plats där olika typer av industriella verksamheter funnits i många
århundraden. Hanefors kraftverk som senast var verksamt på platsen
fick sitt tillstånd genom en dom från Östra Värends häradsrätt den 10
december 1918.
Hundra år senare, 2019-2020, gjorde Växjö kommun omfattande
återställandeåtgärder för att skapa förutsättningar för fiskvandring
genom nuvarande dammområde, återskapa ursprungliga miljöer och
biotoper i Aggaån samt bevara platsens kulturhistoriska värden. Nu,
efter åtgärderna, kan fiskar vandra fritt förbi anläggningen och lämpliga
habitat för strömlevande arter har återskapats på en i övrigt mestadels
lugnflytande sträcka av Aggaån. Förutom fisk har även bottenfauna och
fåglar knutna till strömmande vattenmiljöer gynnats av åtgärderna.
Ängsfröer har såtts in för att skapa gynnsamma förhållanden för
pollinatörer. På platsen finns även anordningar för friluftslivet, bland
annat broar, gångstigar, grillplatser, bänkar och informationstavlor.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 378/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram ett förslag till
nytt naturreservat i Hanefors. I detta ingår att geografiskt avgränsa
området och formulera syftet med naturreservatet liksom de
föreskrifter som ska gälla. En skötselplan som ska styra områdets vård
och förvaltning för naturvärden och tillgängligheten för friluftsliv ska
också tas fram. Förslaget ska sedan godkännas innan det går ut för
samråd till allmänhet, föreningar och myndigheter.
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-Kommunchefens skrivelse i ärendet där följande framgår:
Kommunen har stor rådighet över platsen och det finns få/inga
konkurrerande intressen. De höga natur- och rekreationsvärdena i
området motiverar ett skydd i form av naturreservat, vilket skapar
förutsättningar för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden
samt att trygga och utveckla området för rekreation och friluftsliv.
Naturreservatsbildning bedöms i hög grad bidra till att uppnå målen i
Hållbara Växjö 2030, i synnerhet Grönt och hälsosamt, samt bidra till att
möta de utmaningar som anges i programmet om att bevara och
säkerställa biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det säkerställer
och utvecklar de värden som identifierats i Grönstrukturprogrammet.
Ett nytt naturreservat bidrar även till att uppfylla flera miljökvalitetsmål,
däribland Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växtoch djurliv. Det är även ett led att nå kommunens vision om att Växjö är
en fantastisk plats att bo leva och verka för våra invånare företag och
besökare nu och i framtiden.
I kommunchefens skrivelse framgår kostnadsberäkning för reservatets
drift och skötsel (renhållning, slyröjning, underhåll, tillsyn m.m.) och
investeringskostnader (skyltning/information, gränsmarkering,
friluftsanordningar, restaureringar m.m.). Investering:
200 000 kr. Drift: 50-70 000 kr/år.
Ett markåtkomstbidrag för ett naturreservat skulle kunna generera ett
statligt bidrag på uppskattningsvis runt 200 000 kr.
Ett förslag till nytt naturreservat i Hanefors arbetas fram. Förslaget ska
sedan godkännas av kommunstyrelsen innan det går ut för samråd till
allmänhet, föreningar och myndigheter. Därefter implementeras
uppdraget och följs upp enligt vår styrmodell.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 373

Dnr 2021-00486

Skrivelse om naturreservat Hanefors - Cheryl Jones
Fur (MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut i eget ärende det beslutats att uppdra till
kommunchefen att ta fram ett förslag till nytt naturreservat i Hanefors.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen med
följande innehåll:
"Den 4 juni i år lanserades FN:s årtionde för ekosystemrestaurering, en
global satsning i syfte att stoppa, förhindra och vända nedbrytningen av
våra ekosystem. I flera globala forum lyfts Växjö som ett bra exempel av
hur kommuner har lyckats med just ekosystemrestaurering. Mest känd
är vi för vårt arbete med restaurering av våra sjöar, men vi har även
arbetet med andra typer av vattendrag.
Under åren 2019-2020 har vattenmiljöerna vid Hanefors (Ingelstad)
restaurerats. Kommunen tog beslut att avveckla
vattenkraftverksamheten och återställa området till en mer värdefull
naturmiljö. Det innebär skapandet av bland annat våtmarker i den
tidigare kraftverksdammen, vandringsvägar för fisk och andra åtgärder
för att höja naturvärdena i vattendraget. Återställningen av vattendraget
har lett till en vacker miljö med strömmande vatten, kantad av såväl
våtmarker som skog. Miljön kommer förhoppningsvis att bidra till en
ökad biologisk mångfald genom att locka till sig många växter och djur
framöver.
De åtgärder som har gjorts i Hanefors har bidragit till friska ekosystem
och biologisk mångfald. Några av de nyttor som finns helt gratis i
Hanefors är vattenrening i vattendraget och våtmarkerna, luftrening
från träd och växtlighet samt den naturupplevelse och mentala
välbefinnande vi får från att befinna oss i naturen.
Genom att bilda ett naturreservat i området kan vi säkra motion,
friluftsliv och upplevelsevärden i ett område med höga naturvärden.
Genom reservatsbildning får de som bor i Ingelstad eller besöker
Ingelstad tillgång till ett viktigt natur- och rekreationsområde som löses
på ett långsiktigt sätt. Vikten av att skydda naturen är lika, om inte
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viktigare än vårt arbete med klimatåtgärder. Därför är det viktigt att vi
värna om Hanefors gröna värden för nuvarande och kommande
generationer genom att göra området till ett kommunalt naturreservat.
Jag föreslår att kommunstyrelsen:
- inrättar ett kommunalt naturreservat vid Hanefors (Ingelstad) för
naturvård och rekreation
- ta fram en skötselplan för naturreservatets långsiktiga vård. "
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 379/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut i eget ärende det beslutats att uppdra till
kommunchefen att ta fram ett förslag till nytt naturreservat i Hanefors.
Beslutet skickas till
För kännedom
Cheryl Jones Fur
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§ 374

Dnr 2021-00210

Skrivelse om budgetramverk- Malin Lauber (S) och
Julia Berg (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att ett budgetramverk
kommer tas fram snarast efter att Finansdepartementet släpper sin
utredning om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i
kommunallagen utgör en bra grund för effektiv ekonomistyrning i
kommuner och regioner. Utredningen beräknas offentliggöras i slutet av
september 2021.
Bakgrund
Malin Lauber (S) och Julia Berg (S) har lämnat en skrivelse till
kommunstyrelsen med följande innehåll:
"I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige i budget för 2020 att
kommunstyrelsen skulle ta fram och besluta om ett nytt budgetramverk.
Vid slutet på 2020 stod kommunen med ett stort överskott men utan
budgetramverk med riktlinjer för nämndernas egna kapital och
internbudgetregler. Vi anser att det är viktigt att det finns en tydlig
vägledning för nämnderna och fastställda ekonomiska principer för
kommunen. I beslutet för budget 2021 finns samma uppdrag med men vi
anser att uppdrag bör prioriteras.
Med anledning av ovanstående föreslår vi
- att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att skyndsamt ta
fram ett förslag på budgetramverk i enlighet med fullmäktiges beslut om
budget 2021".
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 377/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att ett budgetramverk
kommer tas fram snarast efter att Finansdepartementet släpper sin
utredning om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i
kommunallagen utgör en bra grund för effektiv ekonomistyrning i
kommuner och regioner. Utredningen beräknas offentliggöras i slutet av
september 2021.
-Kommunchefens yttrande daterat 2021-09-10 där följande framgår:
Arbetet med uppdraget att ta fram ett nytt budgetramverk för Växjö
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kommun pågår. I september 2020 initierade Finansdepartementet en
särskild utredning som ska bedöma om nuvarande regelverk för
ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för effektiv
ekonomistyrning i kommuner och regioner. Uppdraget ska redovisas 24
september 2021.
Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda
förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett
sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner
och regioner.
Utredaren ska bl.a.
• föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket
för balanskravet bör vara utformade,
• undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd
för den ekonomiska styrningen i kommuner och regioner, och
• föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar
för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och
som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken.
En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner, dir. 2020:88 (pdf
171 kB)
Med anledningen av detta inväntar vi resultatet av
Finansdepartementets utredning för att säkerställa
att vårt nya budgetramverk följer utredningens krav på god ekonomisk
hushållning samt balanskrav. När utredningen offentliggjorts kommer
arbetet med att färdigställa förslaget hanteras skyndsamt.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomi- och finanschefen
Malin Lauber
Julia Berg
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§ 375

Dnr 2021-00460

Motion om att tillsätta en lokal skolkommission Malin Lauber (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen. De uppgifter och det ansvar en
skolkommission föreslås få, ingår redan idag i utbildningsnämndens och
utbildningsförvaltningens uppdrag. Dessa sakfrågor behandlas även i
relevanta fall av både Skolverket och Skolinspektionen.
Bakgrund
Malin Lauber (S) har den 23 augusti 2021 lämnat en motion till
fullmäktige med förslag om att tillsätta en lokal skolkommission.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 362/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen. De uppgifter och det ansvar en
skolkommission föreslås få, ingår redan idag i utbildningsnämndens och
utbildningsförvaltningens uppdrag. Dessa sakfrågor behandlas även i
relevanta fall av både Skolverket och Skolinspektionen.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande av Oliver Rosengren (M):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
43 (47)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-05

§ 376

Dnr 2021-00449

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna
handlingar
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förslag till Avgifter för kopior och avskrifter av
allmänna handlingar, enligt till ärendet bilagt förslag.
Bakgrund
Nu gällande avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
antogs av kommunfullmäktige i § 86/2004.
En aktualisering av dokumentet har initierats av förvaltningen för att
dels anpassa taxan till dagens förhållanden, dels förenkla tillämpningen
av avgiftstaxan.
Förslaget till taxa har tagits fram i samråd med registrators- och
nämndsekreterarnätverk på förvaltningar och bolag.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 380/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till Avgifter för kopior och avskrifter av
allmänna handlingar, enligt till ärendet bilagt förslag.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-08-31.
-Förslag till Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar.
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§ 377

Dnr 2021-00496

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten
överlämnats till nämnd - september 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Bakgrund
Enligt Arbetsformer för nämnder och styrelser i Växjö kommun ska
beslut i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten
överlåtits till nämnd eller styrelse, redovisas till kommunfullmäktige i
april och oktober.
Kansliavdelningen har tagit fram en sammanställning över de beslut som
har fattats i medborgarförslag som har delegerats till kommunstyrelsen
eller nämnd. Redovisningen är baserad på avslutade ärenden på
kansliavdelningen sedan den senaste redovisningen i mars 2021
(redovisningen säger således ingenting om datum för beslut).
Utöver denna sammanställning får kommunfullmäktige löpande under
året ta del av besluten i sin helhet. De medborgarförslag
kommunfullmäktige själva fattat beslut om återfinns inte i denna
sammanställning.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 390/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-09-16.
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§ 378

Dnr 2021-00495

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag som har kommit in före den 1
september 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner
och medborgarförslag.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning av
obesvarade motioner och medborgarförslag presenteras för fullmäktige
två gånger per år.
Kansliavdelningen bifogar en förteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag som registrerats före den 1 september 2021.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 391/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner
och medborgarförslag.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-09-16.
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§ 379

Dnr 297092

Övrigt
Ordförande Anna Tenje (M) hälsar Thomas Magnusson (C) välkommen
till sitt första fysiska sammanträde med kommunstyrelsen.
Ordförande Anna Tenje (M) gratulerar för kommunstyrelsens räkning
Arijeta Reci (S) som fyller jämnt.
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