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§ 469

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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§ 470

Dnr 2021-00664

Extra tillskott/finansiering Växjö Linneus Science
Park
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fattar följande 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 20232025.
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
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finansieringen av bolagets verksamhet, men uppdrog till
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
-Kommunchefens skrivelse daterat 2021-12-04 där följande
sammanfattning framgår:
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.
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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
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.
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§ 471

Dnr 2021-00668

Extra tillskott till Värends räddningstjänst
Kommunstyrelsens förslag
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
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kommunal bokföring och redovisning framgår att en
avsättning ska 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.
[1]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
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-12-10.
Yrkanden
Ordförande Anna Tenje (M):
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.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet.
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§ 472

Dnr 2021-00672

Utvecklingsbidrag till Huseby Bruk AB
Kommunstyrelsens förslag
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
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-12-08.
-Bilaga Utvecklingsplan Huseby Bruk AB.
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§ 473

Dnr 2021-00669

Extra tillskott för att satsa på Ridsporten och
möjliggöra större evenemang i stad och tätort
Kommunstyrelsens förslag
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
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-30.
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§ 474

Dnr 2021-00670

Extra ägartillskott till Wexnet AB
Kommunstyrelsens förslag
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 boalget
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 styrlelsen i Wexnet AB beslutar att motta detsamma.
Beslutsunderlag
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-12-14.
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