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Bevis om anslag av protokoll
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen
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§ 191

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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§ 192

Dnr 327750

Information från Värends Räddningstjänst om
sommarberedskap
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Jörgen Gertsson, förbundschef på Värends räddningstjänst och Joakim
Karlsson, räddningschef på Värends räddningstjänst informerar om
beredskapen inför sommaren.
Bland annat informeras det om det utvecklingsarbete som pågår rörande
samarbete räddningstjänster emellan, exempelvis genom det regionala
samarbetet Räddningsregion Sydöstra Sverige, där 53 kommuner ingår.
Sammanfattningsvis är läget stabilt inför sommaren både lokalt, regionalt
och nationellt.
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§ 193

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) informerar om att hon varit på konferens med ICLEI
i Bryssel där man bland annat diskuterade biologisk mångfald och
ekosystemområden. Jones Fur har även skrivit under ett samarbetsavtal med
regionkommittén för ICLEI:s räkning rörande samarbete om biologisk
mångfald, Agenda 2030 med mera.
Oliver Rosengren (M) informerar om att han deltagit i dialogen ”Hur vi
förebygger och bekämpar brott i utsatta områden”, där bland annat
migrationsminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Mikael
Damberg (S) deltog.
Monica Skagne, kommunchef, informerar om att man nu inlett rekrytering
av ny förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.
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§ 194

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), Catharina Winberg (M)
informerar om att VKAB beslutat om nya villkor för Boplats Växjö med
syfte att stimulera till ökad omsättning i bostadskön. Beslut fattades även om
Boplats Sverige, vilket är en nationell plattform för lediga lägenheter.
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§ 195

Dnr 2019-00012

Redovisning av protokoll 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 30 april och 14 maj 2019
redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 14
maj 2019 redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts protokoll från den 29 april 2019
redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 196

Dnr 2019-00011

Redovisning av delegeringsbeslut 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut
om delegering enligt 6 kap 33 § Kommunallagen. Redovisningen i rapporten
gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 29 april 2019 till och med 19
maj 2019.
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§ 197

Dnr 2019-00103

Växjö kommuns mångfaldspris 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommuns mångfaldspris 2019
tilldelas följande pristagare:
• Praktiska gymnasiet, för att skolan varje dag bidrar till integration
och mångfald i Växjö genom att stödja ett stort antal elever att
finna sin plats i samhället (samhällsperspektiv).
• Sara Lennqvist, för att genom sitt stora engagemang och sin
kunskap som medarbetare och lärare på Centrumskolan bidra till
integration och mångfald både i skolan och samhället i stort
(medarbetarperspektiv).
Prissumman fördelas med 11 625 kronor vardera till de ovan
beskrivna pristagarna.
2. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrund
Växjö kommuns mångfaldspris delas ut för att uppmärksamma växjöbor,
företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö
kommunkoncernen som bedrivit ett målmedvetet arbete för mångfald,
sammanhållning och likabehandling av människor. Mångfaldspriset är en del
av Växjö kommunkoncerns arbete för att uppnå de målsättningar som finns i
mångfaldsprogrammet.
Priset kan delas ut till fysiska och juridiska personer med anknytning till
Växjö kommun. Såsom växjöbor, företagare, organisationer och föreningar.
Priset kan delas ut till samma mottagare mer än en gång, men inte två år i
rad. Om ingen lämplig mottagare av priset kan utses, ska priset inte delas ut.
Priset består av ett diplom, ett konstverk och/eller en summa pengar till ett
totalt värde av maximalt 50 procent av prisbasbeloppet (46 500 kronor år
2019). Fördelning av pengasumman mellan pristagarna beslutas av
kommunstyrelsen.
Priset är tvådelat men kan också delas ut också till endast ett av de två
perspektiv som anges i riktlinjerna. Detta beroende på de nomineringar som
inkommit just det året.
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• Ett pris är dedikerat till samhällsperspektivet "Ett sammanhållet Växjö" för
företag, organisationer, enskilda personer.
• Ett för verksamhet- och medarbetarperspektivet och riktar sig till Växjö
kommuns verksamheter och arbetsplatser.
Ärendet är berett av presidiet i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott och
beredningen lämnar sitt förslag till pristagare och motivering för beslut till
kommunstyrelsen utifrån de bestämmelser som gäller förnärvarande.
Priset delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 11 juni
2019.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 28 maj 2019 redogjort för ärendet.
I skrivelsen finns en sammanställning av inkomna nomineringar tillsammans
med en kort beskrivning och vilken kategori nomineringen avser
(samhällsperspektiv eller verksamhets- och medarbetarperspektiv). Totalt
har åtta nomineringar inkommit varav tre för samhällsperspektivet och fem
för verksamhets- och medarbetarperspektivet.
Motiveringarna för 2019 års vinnande nomineringar lyder:
Samhällsperspektiv – Praktiska gymnasiet
Motivering: På Praktiska gymnasiet är övervägande delen, cirka 90 procent
av eleverna av utländsk härkomst. Praktiska gymnasiet arbetar med att
integrera eleverna i både skol- och arbetsplatsmiljö, där integration och
mångfald en viktig och naturlig del i undervisningen. Eleverna får med sig
flera aspekter av mångfald till arbetsplatsen såsom könsidentitet,
familjeförhållanden, funktionsnedsättning, värderingar, intressen,
erfarenheter med flera. Dagligen arbetar Praktiska gymnasiet för att ett stort
antal elever ska hitta en plats i samhället vilket förtjänar att uppmärksammas
genom Växjö kommuns mångfaldspris 2019.
Medarbetarperspektiv – Sara Lennqvist
Motivering: Med ett stort engagemang bidrar Centrumskolans lärare Sara
Lennqvist till att integrera både barn och ungdomar och deras kompisar och
familjer i det svenska samhället. Sara bidrar till samverkan och sprider sitt
engagemang genom föreläsningar om integration och mångfald. Tack vare
hårt och gediget arbete bidrog Sara bland annat till att elever som endast
varit i Sverige ett par år vann retorikmatchen. Sara Lennqvists engagemang
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för barnen och ungdomarna förtjänar att uppmärksammas genom Växjö
kommuns mångfaldspris 2019.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Hållbarhetschefen
För kännedom
Pristagarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
15 (66)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-28

§ 198

Dnr 2019-00263

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande yttrande
över Länsstyrelsens remiss angående borgerlig
vigselförrättare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 191/2019 av tidsskäl yttrat sig över Länsstyrelsens
remiss angående borgerlig vigselförrättare.
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§ 199

Dnr 2019-00249

Boverkets remiss angående förslag till Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med
planbeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande i enlighet med delegeringsbeslut från
byggnadsnämnden daterat 17 maj 2019 där det framgår att
byggnadsnämnden tillstyrker förslagen i remissen och lämnar synpunkter i
enlighet med stadsbyggnadskontorets skrivelse.
Bakgrund
Idag tillämpas Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för
detaljplan; BFS 2014:5 DPB 1 och en exempelsamling i form av Boverkets
planbestämmelsekatalog samt allmän vägledning till PBL vid framtagande
av detaljplaner. Det finns ingen gällande vägledning alls om
planbeskrivningen.
Boverket förslag till nya föreskrifter och allmänna råd syftar till att skapa
enhetlighet med bindande föreskrifter både vad gäller detaljplanen och
planbeskrivningen. Förslaget till föreskrifter och allmänna råd reglerar
visualiseringen av detaljplanen samt hur olika planbestämmelser får
användas och formuleras. Reglerna anger hur plankartan, legenden,
planinformationen samt övrig information om planen ska utformas och vilket
innehåll dessa olika delar ska ha. Motsvarande bestämmelser finns också för
planbeskrivningen. I föreskriften anges också vilka de olika
bestämmelsetyperna är och hur de utan preciseringar huvudsakligen
betecknas och formuleras.
Boverket har bedömt att ett nollalternativ inte är aktuellt eftersom
kommunerna med dagens system kan använda skilda sätt att reglera med
detaljplan. Olikheterna innebär att det är onödigt svårt att tolka detaljplaner
för alla berörda. Dagens system ger inte heller förutsättningar för att
återanvända informationen digitalt på grund av bristen på enhetlighet.
Nuvarande förslaget reglerar inte hur informationen ska hanteras digitalt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 213/2019 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
yttrande i enlighet med delegeringsbeslut från byggnadsnämnden daterat 17
maj 2019 där det framgår att byggnadsnämnden tillstyrker förslagen i
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remissen och lämnar synpunkter i enlighet med stadsbyggnadskontorets
skrivelse.
Byggnadsnämnden har i ett delegeringsbeslut daterat 17 maj 2019 lämnat
nedanstående yttrande:
Byggnadsnämnden tillstyrker förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna
råd om detaljplan med planbeskrivning, i enlighet med lämnade synpunkter i
stadsbyggnadskontorets skrivelse.
Stadsbyggnadskontoret är positiva till en reglering för att skapa ett enhetligt
system på nationell nivå så förutsättningar ges för en maskinell hantering av
detaljplanens och planbeskrivningens informationsinnehåll inför kommande
digitalisering. Ett enhetligt system medför även att detaljplan med
planbeskrivning blir tydligare och mer läsbara för alla oberoende vart i
landet man befinner sig.
Att nuvarande allmänna råd med planbestämmelsekatalog blir bindande
medför en snävare ram att förhålla sig till i jämförelse med idag där en del
lokala och platsspecifika regleringar är möjliga. Denna reglering bedömer
stadsbyggnadskontoret emellertid som nödvändig inför kommande digital
hantering och kan förhoppningsvis även bidra till en tydlighet kring vad som
kan och ska regleras i detaljplan och vad som behöver lösas på annat sätt.
Stadsbyggnadskontoret vill framföra en viss oro över hur läsbarheten av
plankartan kommer bli framöver då alla symboler ersätts med bokstäver för
att kunna indexregleras samt hur reglering av stängsel och utfartsförbud ska
ske som exempelvis inte gäller för ett helt användningsområde. Ett
förtydligande är här behövligt. Stadsbyggnadskontoret efterfrågar även ett
förtydligande av den vertikala regleringen genom sektionsritningar för
planområde och användning.
En reglering av planbeskrivningens innehåll och struktur med tre delar
bestående av detaljplanens syfte, övervägande som legat till grund för
detaljplanen samt tillämpning/genomförandet av detaljplanen när beslutet
har fått laga kraft, innebär inte en stor förändring i jämförelse med hur
arbetet ser ut idag. Stadsbyggnadskontoret upplever att planbeskrivningen de
senaste åren har blivit allt längre då allt fler aspekter, ställningstagande och
konsekvenser ska utredas och redogöras i planbeskrivningen. En reglering på
dess struktur och innehåll välkomnas därmed i stort.
Stadsbyggnadskontoret har emellertid en fundering kring reglering av
planbeskrivningens innehåll. Ett fokus i planbeskrivningens innehåll verkar
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ha lagts på detaljplanens genomförande och de fastighetsrättsliga och
ekonomiska aspekterna. Att en detaljplan är möjlig att genomföra är en
väsentlig del i detaljplanearbetet och förbättringar gällande efterföljande
genomförande kan med stor sannolikhet behövas. Men en nästan lika
essentiell del av detaljplanen är att den ska kunna gälla över tid. Det bedöms
därmed som tveksamt att exempelvis att det i planbeskrivningen ska skrivas
in hur allmän plats ska utformas och förvaltas för att tydliggöra vilka
kostnader som ett genomförande kan innebära och olika parters ansvar vid
ett genomförande (ett av flera exempel på föreskrifter i kap 5
planbeskrivning). Att på en övergripande nivå redogöra om exempelvis det
är kommunen eller en annan part som ska vara huvudman bedöms relevant
men mer än så bedöms som för detaljerat. Många gånger finns flera möjliga
upplägg/lösningar vilket snabbt kan ändras till ett annat. Att ange detta i
planbeskrivningen kan bidra till mer otydlighet än tydlighet då förändringar
snabbt kan ske gällande genomförandet efter att detaljplanen fått laga kraft.
Avslutningsvis, föreslagna föreskrifter kommer medföra merarbete i en
omställningsperiod, dels i det egna arbetet och dels i kommunicering utåt till
berörda förvaltningar, myndigheter och exploatörer, men sammantaget
bedömer stadsbyggnadskontoret att vinsterna kommer att bli större än
begränsningarna.
Beslutet skickas till
Boverket
För kännedom
Byggnadsnämnden
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§ 200

Dnr 2019-00300

Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i
detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras
och behandlas digitalt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande över remiss i enlighet med
byggnadsnämndens delegeringsbeslut daterat 17 maj 2019 där det framgår
att byggnadsnämnden tillstyrker förslag i remissen och lämnar synpunkter i
enlighet med stadsbyggnadskontorets skrivelse.
Bakgrund
Förutsättningarna för hur digital detaljplaneinformation ska hanteras har
hittills inte varit tillräckligt utredda för att det skulle vara möjligt att reglera
genom föreskrifter. I denna remiss beskrivs anledningen till detta och vad
som behöver finnas på plats för att Boverket ska kunna meddela föreskrifter
för digital detaljplaneinformation. Det beskrivs även på vilket sätt
föreskrifterna är tänkta att utformas.
Genom en ändring i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, har
regeringen beslutat att detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att
uppgifterna i dessa kan tillgängliggöras och behandlas digitalt, 2 kap. 5 a §
PBF. Boverket anser att villkoren för hur den digitala informationen i
detaljplaner och planbeskrivningar ska överföras bör styras i Lantmäteriets
specifikationer för tillgängliggörande av geografisk information kopplat till
den nationella plattformen för geodata.
Om förutsättningarna som beskrivs i denna promemoria uppfylls planerar
Boverket att skicka ut en formell remiss om föreskrifter för digital
information i detaljplaner och planbeskrivningar med tillhörande
konsekvensutredning. Arbetet kommer att samordnas med Lantmäteriets
arbete med att ta fram informationsspecifikationer för digitala detaljplaner
och deras föreskrifter för grundkarta.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 214/2019 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
yttrande över remiss i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsbeslut
daterat 17 maj 2019 där det framgår att byggnadsnämnden tillstyrker förslag
i remissen och lämnar synpunkter i enlighet med stadsbyggnadskontorets
skrivelse.
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Byggnadsnämnden har i ett delegeringsbeslut daterat 17 maj 2019 lämnat
följande yttrande:
Byggnadsnämnden tillstyrker förslag till Promemoria om förutsättningar för
hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras
och behandlas digitalt, i enlighet med lämnade synpunkter i
stadsbyggnadskontorets skrivelse.
Stadsbyggnadskontoret har i en skrivelse daterad 17 maj 2019 lämnat
nedanstående synpunkter:
Stadsbyggnadskontoret är mycket positiva till Boverkets samarbete med
Lantmäteriet gällande deras arbete med digitalisering och den nationella
plattformen för geodata och plandata. Det är av stor vikt att samordning sker
i digitaliseringsarbetet där berörda myndigheter är eniga och tydliga i
kommande föreskrifter.
Kommande föreskrifter för digital detaljplaneinformation kommer innebära
en omställningsperiod i det dagliga arbetet i kommunen men de vinster med
möjlighet att återanvända planinformation och en nationell enhetlighet
gällande detaljplan och planbeskrivning bedömer stadsbyggnadskontoret
överväger stort.
Med det sagt har stadsbyggnadskontoret i detta läge inte några ytterligare
synpunkter att framföra då nuvarande remiss inte innehåller konkreta förslag
för digital detaljplaneinformation. Det är därmed svårt att ta ställning och
bedöma vilka konsekvenser som föreskrifterna kan medföra.
Beslutet skickas till
Boverket
För kännedom
Byggnadsnämnden
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§ 201

Dnr 2019-00274

Rapport från arkivinspektioner 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Enligt Växjö kommuns arkivreglemente (antaget av kommunfullmäktige
2007-09-18 § 206) är kommunstyrelsen arkivmyndighet i Växjö kommun.
Arkivmyndigheten har tillsynen över att kommunens myndigheter fullgör
sina skyldigheter enligt arkivlagen och Växjö kommuns arkivreglemente.
Enligt reglementet ska hos arkivmyndigheten finnas ett kommunarkiv med
kommunarkivarie och till kommunarkivets uppgifter hör bland annat att
utöva tillsynen över kommunens myndigheter.
Tillsynen görs genom att kommunarkivarie gör arkivinspektioner hos
kommunens myndigheter. Inspektionerna genomförs över tvåårsperioder och
myndigheterna besöks därmed vartannat år. Beroende på myndighetens
storlek görs en inspektion för hela förvaltningen/bolaget/kommunalförbundet
eller flera inspektioner på olika avdelningar/enheter. Själva inspektionen
består av en del med frågor kring informations- och arkivhanteringen och en
del där förvaring av analogt arkivmaterial inspekteras. Vid inspektionerna
ska arkivansvarig och arkivombud delta och eventuellt kan även ITsamordnare, systemförvaltare/-ansvarig och andra som arbetar mer
omfattande med dokumenthantering delta.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 193/2019 förslagit att kommunstyrelsen noterar
informationen till protokollet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att under 2018 har 46
arkivinspektioner genomförts för förvaltningen för arbete och välfärd,
omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.
Efter genomförd arkivinspektion skriver kommunarkivarie en rapport där
bland annat eventuella brister som har uppmärksammats vid inspektionen tas
upp. Från och med 1 januari 2017 har vi bett nämnden/styrelsen att
återkoppla till kommunarkivet hur de uppmärksammade bristerna ska
åtgärdas. Återkoppling för hela förvaltningen har inkommit från samtliga
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inspekterade myndigheter.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
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§ 202

Dnr 2019-00131

Genomförande av mandatperiodens
bostadsförsörjningsprogram
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Behovsanalys för bostadsförsörjning,
2019.
2. Kommunstyrelsen godkänner att budgetprocessen med tillhörande
internbudgetar och verksamhetsplaner utgör handlingsplan för
bostadsförsörjning med behovsanalysen som grund.
Bakgrund
I mars 2017 antog kommunfullmäktige ett bostadsförsörjningsprogram och
ett arbetssätt för bostadsförsörjning. Utifrån antagen
kommunfullmäktigebudget arbetar bostadsförsörjningsgruppen fram vilka
åtgärder som ska föreslås ingå i respektive internbudgetar och
verksamhetsplaner.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 192/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner Behovsanalys för bostadsförsörjning,
2019.
2. Kommunstyrelsen godkänner att budgetprocessen med tillhörande
internbudgetar och verksamhetsplaner utgör handlingsplan för
bostadsförsörjning med behovsanalysen som grund.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 20 februari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Dokumentet Bostadsförsörjning –
Behovsanalys 2019, Växjö kommun, har bilagts till tjänsteskrivelsen.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
För kännedom
Byggnadsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Omsorgsnämnden
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§ 203

Dnr 2019-00323

Detaljplan Växjö 7:8 med flera (Hovsdal), Hovshaga,
Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan
för Växjö 7:8 (Hovsdal), Hovshaga, Växjö kommun, bilaga 1.
Bakgrund
Den 21 maj 2013 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Växjö 7:8 med
flera, Växjö kommun, som medgav bostäder och icke störande verksamheter.
Den detaljplanen överklagades och överprövande instanser upphävde
detaljplanen med hänvisning till bullerproblematik för det planerade
bostadsområdet från Stena Metall AB på fastigheten Fjällrenen 1.
Nya bullerregler 2015 öppnade upp nya möjligheter för att planera för
bostäder inom området. Mot bakgrund därav gav kommunstyrelsen 2015 ett
nytt uppdrag till byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för området
med såväl bostäder som verksamheter. Detaljplanen antogs den 30 januari
2018 av kommunfullmäktige. Planen överklagades av Stena Metall AB och
närboende.
Mark- och miljödomstolen upphävde den 6 februari 2019 detaljplanen Växjö
7:8. Detaljplanen överklagades inte och mark- och miljödomstolens beslut
har vunnit laga kraft. Mark- och miljödomstolen anser att
bullerbeskrivningen är tillräckligt tydlig och preciserad för att kunna bedöma
bullerpåverkan. Mark- och miljödomstolen anser att det är en brist att det
inte är tydligt angivet när bullervallen ska anläggas. Mark- och
miljödomstolen bedömer att vare sig de planerade bostäderna eller bristen i
beskrivningen av bullervallens egenskapskrav i plankartan utgör grund för
att upphäva detaljplanen. För området närmast Stena Metall AB föreslogs i
nu upphävd detaljplan en utvidgning norr ut för att svara upp på
expansionsplaner inom fastigheten Renen 1. Mark- och miljödomstolen slår
fast att det utvidgade området som idag utgörs av parkmark kan medföra
begränsning av Stena Metall AB:s tillstånd om verksamhet dagtid.
Kommunstyrelsen behöver besluta om arbetet med detaljplanen ska
avskrivas eller återupptas.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 219/2019 föreslagit att kommunstyrelsen ger
byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för Växjö 7:8
(Hovsdal), Hovshaga, Växjö kommun, bilaga 1.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 17 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
planeringsavdelningen bedömer att förutsättningar finns att pröva markens
lämplighet för bostäder och verksamhet där planarbetet tar avstamp i markoch miljödomstolens dom. Det handlar om att säkerställa att bullervallen
kommer till stånd innan startbesked för bostäder ges och att tydligare ange
bullervallens tekniska egenskapskrav för att uppnå bullervallens syfte om
bullerreduktion. Utöver det ska det i planarbetet säkerställas att utvidgningen
av den utökade kvartersmarken för kvarteret Renen inte medför
inskränkningar för verksamheten inom fastigheten Fjällrenen 1 (Stena Metall
AB). Mot bakgrund av att Växjö 7:8 med flera finns utpekat i
översiktsplanen för Växjö stad, att det finns behov av centrala bostäder
däribland villatomter samt att det finns förutsättningar för att klara
exploateringen utan att medföra inskränkningar för Stena Metall AB anser
planeringsavdelningen att ett nytt planuppdrag för Växjö 7:8 med flera
(Hovsdal), Hovshaga, Växjö kommun, ska ges till byggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Byggnadsnämnden
För kännedom
Planeringschefen
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§ 204

Dnr 2019-00316

Avtal mellan Växjö kommun och IV Produkt rörande
marksanering
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner avtal med IV Produkt Aktiebolag rörande
hantering och kostnadsfördelning av avfallsmassor från deponi i enlighet
med bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att
underteckna avtalet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att vid behov får eget kapital användas för att
täcka de kostnader som beslutet medför.
Bakgrund
På del av Västra marks industriområde bedrevs under del av 1900-talet
deponi för bygg- och industriavfall i regi av Växjö kommun. I samband att
deponin avvecklades och när industriområdet tillskapades kom delar av
avfallsmassorna att användas som fyllnadsmassor. På vissa fastigheter på
Västra marks industriområde har dessa avfallsmassor visat sig olämpliga
som grundläggning för byggnation.
IV Produkt AB (”Bolaget”) äger för närvarande fastigheterna Växjö 8:36 och
Smeden 3 (gemensamt ”Fastigheten”) inom Västra marks industriområde.
Bolaget avser att på Fastigheten eller i framtiden förvärvade fastigheter
uppföra tillbyggnader i syfte att utveckla Bolagets verksamhet. Bolaget
omsätter idag ca 900 mnkr och har en stark tillväxt. Bolaget sysselsätter ca
370 medarbetare. För att möjliggöra avsedd byggnation måste avfallsmassor
som härrör ur den nedlagda deponin bortforslas och omhändertas.
Uppskattad mängd av de avfallsmassor som måste bortforslas och
omhändertas för att Bolagets planerade byggnation ska kunna genomföras
anges till 10 000 - 25 000 ton. Då avfallsmassornas djup och utbredning ej är
känt kan mängden även bli större.
Mot bakgrund av ovanstående ingår Växjö kommun överenskommelse med
Bolaget gällande fördelning av kostnaden för deponering av
avfallsmassorna.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 218/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner avtal med IV Produkt Aktiebolag rörande
hantering och kostnadsfördelning av avfallsmassor från deponi i enlighet
med bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att
underteckna avtalet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att vid behov får eget kapital användas för att
täcka de kostnader som beslutet medför.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Näringslivschefen
För kännedom
IV produkt
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§ 205

Dnr 2018-00608

Fördjupad prognos efter april 2019 för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens fördjupade prognos med
ekonomiskt utfall till och med april 2019.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda
riktlinjerna för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter
upprätta en fördjupad prognos med ekonomiskt utfall till och med april.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 182/2019 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
kommunstyrelsens fördjupade prognos med ekonomiskt utfall till och med
april 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 6 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
kommunstyrelsens totala utfall t.o.m. april ligger på 32 procent. Efter avdrag
för förändringen av semesterlöneskulden som beräknas stanna runt noll vid
året slut blir förbrukningen 31 procent. Utfallet ligger något bättre än
riktpunkten efter april som ligger på 33 procent. Detta förklaras av att
förvaltningen räknar med högre kostnader under resten av året.
Helårsprognosen bedöms till ett förväntad överskott på 2,0 mkr för
kommunstyrelsens samtliga verksamheter. Vi har fortsatt med förbättrad
totalstyrning i förvaltningen där tydlighet att varje avdelning håller sin
budget men att man även kopplas samman som en helhet på förvaltningen.
Kostnadsutveckling inom budget för färdtjänst och politisk verksamhet
medför att åtgärder inom budget för kommunledningsförvaltningens övriga
verksamheter behöver vidtas för att få en budget i balans. Kostnadsökningar
måste budgeteras genom kostnadsminskningar inom övriga av
kommunledningsförvaltningens verksamheter.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
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§ 206

Dnr 2018-00606

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
maj 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport efter maj 2019.
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 § 205/2019 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
månadsrapport efter maj 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 maj 2019 redogjort för ärendet
och föreslagit kommunstyrelsen att godkänna månadsrapport efter maj 2019.
Av skrivelsen framgår bland annat att helårsprognosen bedöms till ett
förväntat överskott på 2,0 miljoner kronor för kommunstyrelsens samtliga
verksamheter.
Helårsprognosen för den politiska verksamheten beräknas till ett underskott.
Anledningen är arvodeskostnader inom hållbarhetsutskottet som överskrider
budget för den politiska verksamheten.
Vidare framgår av skrivelsen att för att hålla en budget i balans arbetar vi för
att få ett överskott inom övriga kommunledningsförvaltningen vilka redan är
intecknade i år. För kommunledningsförvaltningen exklusive
måltidsorganisationen förväntas ett överskott på +3,3 miljoner kronor.
Vi har fortsatt med förbättrad totalstyrning i förvaltningen där tydlighet att
varje avdelning håller sin budget men att man även kopplas samman som en
helhet på förvaltningen. Kostnadsutveckling inom budget för färdtjänst och
politisk verksamhet medför att åtgärder inom budget för
kommunledningsförvaltningens övriga verksamheter behöver vidtas för att
få en budget i balans. Kostnadsökningar måste budgeteras genom
kostnadsminskningar inom övriga av kommunledningsförvaltningens
verksamheter.
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En översyn över planerade rekryteringar pågår och ett tydligare ansvar för
hela koncernens rekryteringar tas för att se hela processen. Några planerade
rekryteringar har inte tillsatts under årets första månader, och medför ett
förväntat överskott jämfört med avsatt budget. Det avser tjänst inom juridik,
kontaktcenter, kommunikation, säkerhet och IT. Vissa chefer har fortfarande
dubbla uppdrag, omständigheter har gjort att nyanställningarna har dröjt. Det
avser bland annat inom område kring kommunikation och HR.
Rekryteringarna är klara inom dessa områden och anställningarna har
påbörjats.
Avtal inom förvaltningen ses över löpande för att hitta möjligheter till
effektiviseringar och för att se vilka resurser som bör prioriteras.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
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§ 207

Dnr 2019-00309

Växjö kommunkoncerns skuldportfölj per 2019-04-30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av Växjö kommunkoncerns
skuldportfölj per den 30 april 2019.
Bakgrund
Enligt Finanspolicy Växjö Kommunkoncern – närmare riktlinjer fastställd av
kommunstyrelsen i § 489/2016 ska följande rapportering lämnas vid
delårsbokslut och årsbokslut:
• Skuldportföljens sammansättning avseende volym
• Förändring av skuldportföljens sammansättning enligt ovan sedan
föregående rapport
• Skuldportföljens genomsnittliga räntesats
• Skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid
• Omfattningen av skuldportföljens derivat - swapar - terminer optioner
• Volymen av kommunens samtliga borgensåtagande
• Likviditetsprognos
Rapporten har i sin helhet sammanställts av ekonomiavdelningen,
kommunledningsförvaltningen, som under 2018 har övertagit ansvaret för
ekonomi- och lånadministration från moderbolaget i VKAB-koncernen.
Skrivelsen består av två delar där Växjö kommuns skuldportfölj respektive
VKAB-koncernens skuldportfölj redovisas var för sig för att tydliggöra
redovisningen av kommunkoncernens totala skuldexponering. I rapporten
redovisas även Växjö kommuns utlåning till VKAB-koncernen,
fastighetsbolag på Arenastaden samt övrig utlåning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 207/2019 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av Växjö kommunkoncerns skuldportfölj per den 30 april
2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att
arbetet med att utveckla kommunkoncernens skuldförvaltning fortsätter 2019
i syfte att hantera och minska de finansiella riskerna på ett rationellt och
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kostnadseffektivs sätt. Trots en hög tillväxt och investeringsnivå inom
kommunkoncernen har skulderna inte ökat och likviditeten är fortsatt god.
Räntebindningen är, trots vidtagna åtgärder i samband med upplåning under
perioden, relativt kort jämfört med policy vilket fortsatt kommer att
adresseras vid kvarvarande upplåningstillfällen 2019 när lån om sammanlagt
cirka 550 miljoner kronor förfaller. Den genomsnittliga räntan kommer att
gå ner ytterligare under 2019 om inget oförutsett sker på finansmarknaderna
och utsikterna att bibehålla en låg räntenivå i portföljen ytterligare 1–3 år
bedöms goda.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschef
VKAB
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§ 208

Dnr 2018-00120

Inriktningsbeslut utvecklingsstrategi Växjö kommun
2050
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till utvecklingsstrategi för Växjö
kommun 2050 för att ligga till grund för fortsatt arbete med översiktsplanen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav 2018-03-06 (§ 117) kommunchefen i uppdrag att ta
fram en ny digital översiktsplan som grund för en levande översiktlig
planering.
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. För att fylla denna roll
behövs en bild av den önskvärda framtiden, en strategi för hur vi når dit.
Utvecklingsstrategin ska vara vägledande för den långsiktiga
samhällsutvecklingen i Växjö kommun. Den har för syfte att tydliggöra
Växjö kommuns inriktning och vilja för att underlätta samordning och
samverkan inom och mellan organisationer. Utvecklingsstrategin är ett utav
verktygen för att skapa en hållbar framtid.
I samband med framtagandet av utvecklingsstrategin för kommunen har
förvaltningar, myndigheter, allmänhet och andra intressenter haft möjlighet
att under en dialogfas komma med synpunkter kopplat till Växjö kommuns
framtida utveckling. Dialogfasen har utgått ifrån tre scenarion som tagits
fram för att skapa en god och bred dialog. Under dialogfasen genomfördes
sju möten med allmänheten, ett möte med tjänstepersoner från kommunens
olika förvaltningar och ett möte med representanter från såväl
grannkommunerna som regionala som statliga representanter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 168/2019 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
förslag till utvecklingsstrategi för Växjö kommun 2050 för att ligga till
grund för fortsatt arbete med översiktsplanen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 18 april 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
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Av skrivelsen framgår att den långsiktiga utvecklingen av Växjö kommun
bygger på en flerkärnig struktur där kommunens olika delar får vara med och
samverka i en hållbar helhet. Att göra en differentierad satsning på flera
kärnor gör att vi skapar god tillgänglighet till service och kollektiva
lösningar vilket stöttar utvecklingen av ett hållbart samhälle. I våra fyra
regionala och i våra fyra kommunala kärnor bygger vi den tätaste
bebyggelsen med förutsättningar för många funktioner och målpunkter vilket
ger underlag för viktiga funktioner och gynnar vistelse och möten mellan
människor.
Genom en satsning på och utbyggnad av våra fem större orter (Lammhult,
Rottne, Braås, Gemla och Ingelstad) så kompletterar vi satsningarna som
fortsatt även sker i Växjö stad. Växjö stad byggs ut i tre tydliga stråk med tät
bebyggelse som skapar en sammanhållande stadsmiljö. Samtidigt lokaliseras
den glesa småhusbebyggelsen främst till de fem större orterna.
Genom ett effektivt transportsystem kopplas orterna och staden samman.
Det är också genom dessa effektiva transportsamband som satsning på
landsbygd sker. Landsbygden kopplas upp mot infrastrukturen och får
effektiv tillgång till den service som våra kärnor erbjuder.
Att kommunen får en tydlig, fokuserad och långsiktig strategi för
samhällsutvecklingen är avgörande för att möta en hållbar framtid genom
samordning med andra aktörer. Förslag till utvecklingsstrategi för Växjö
kommun 2050 möter de samhällsutmaningar som vi ser framför oss och kan
leda oss mot en hållbar framtid.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
För kännedom
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
VKAB
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§ 209

Dnr 2019-00269

Skrivelse om att utreda flytt av biogas och vattenkraft
till VEAB - Cheryl Jones Fur (MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att:
• utreda gränsdragningen mellan VA och biogasverksamheten på
tekniska förvaltningen och beskriva vilka konsekvenserna blir
utifrån att biogasverksamheten flyttas över till VEAB.
• utreda om biogasproduktionen ska riktas om från nuvarande
inriktning på drivmedel mot exempelvis energi eller vätgas.
• utreda gränsdragningen mellan vattenkraft och sjöreglering på
tekniska förvaltningen och beskriva vilka konsekvenserna blir
utifrån att vattenkraftverksamheten flyttas över till VEAB.
Ärendet ska återkopplas till kommunstyrelsen med rekommenderade
åtgärder och förslag utifrån utredningsresultatet.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) har i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att
ett nytt uppdrag ges om att utreda för- och nackdelar med att föra över
vattenkraft och biogas till VEAB. Uppdraget bör ta avstamp utifrån Agenda
2030 och kommunens hållbarhetsarbete, för att därigenom belysa de
ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett långsiktigt
perspektiv.
Jones Fur föreslår att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag:
• Att utreda gränsdragningen mellan VA och biogasverksamheten på
tekniska förvaltningen och beskriva vilka konsekvenserna blir utifrån att
biogasverksamheten flyttas över till VEAB.
• Att utreda om biogasproduktionen ska riktas om från nuvarande inriktning
på drivmedel mot exempelvis energi eller vätgas.
• Att utreda gränsdragningen mellan vattenkraft och sjöreglering på tekniska
förvaltningen och beskriva vilka konsekvenserna blir utifrån att
vattenkraftverksamheten flyttas över till VEAB.
• Att återkoppla till kommunstyrelsen med rekommenderade åtgärder och
förslag utifrån utredningsresultatet.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 194/2019 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att:
• utreda gränsdragningen mellan VA och biogasverksamheten på
tekniska förvaltningen och beskriva vilka konsekvenserna blir
utifrån att biogasverksamheten flyttas över till VEAB.
• utreda om biogasproduktionen ska riktas om från nuvarande
inriktning på drivmedel mot exempelvis energi eller vätgas.
• utreda gränsdragningen mellan vattenkraft och sjöreglering på
tekniska förvaltningen och beskriva vilka konsekvenserna blir
utifrån att vattenkraftverksamheten flyttas över till VEAB.
Ärendet ska återkopplas till kommunstyrelsen med rekommenderade
åtgärder och förslag utifrån utredningsresultatet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Tekniska nämnden
Veab
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§ 210

Dnr 2019-00142

Medborgarförslag om övergångsställe vid
Kastanjevägen och Surbrunnsvägen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och hänvisar till tekniska
nämndens yttrande i § 73/2019 där det framgår att det i dagsläget inte finns
någon anledning att bygga övergångsställen vid Surbrunnsvägen och
Kastanjevägen, då det inte kör så mycket bilar på vägarna för att det ska vara
motiverat. Längre västerut på Surbrunnsvägen ligger ett befintligt
övergångsställe med trafiksignal dit vi hänvisar de som går i närområdet att
korsa gatan på ett säkert sätt.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om önskemål att anlägga ett
övergångsställe vid Surbrunnsvägen och Kastanjevägen då många personer
använder den vägen till affären.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 196/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget och hänvisar till tekniska nämndens yttrande i § 73/2019
där det framgår att det i dagsläget inte finns någon anledning att bygga
övergångsställen vid Surbrunnsvägen och Kastanjevägen, då det inte kör så
mycket bilar på vägarna för att det ska vara motiverat. Längre västerut på
Surbrunnsvägen ligger ett befintligt övergångsställe med trafiksignal dit vi
hänvisar de som går i närområdet att korsa gatan på ett säkert sätt.
Tekniska nämnden har i § 73/2019 lämnat följande yttrande:
Tekniska nämnden tackar för förslaget och är extra glad att det är en ung
invånare som vill påverka hur vi bygger vår stad. I dagsläget finns det inte
anledning att bygga övergångsställen vid Surbrunnsvägen och
Kastanjevägen, då det inte kör så mycket bilar på vägarna för att det ska vara
motiverat. Längre västerut på Surbrunnsvägen ligger ett befintligt
övergångsställe med trafiksignal dit vi hänvisar de som går i närområdet att
korsa gatan på ett säkert sätt.
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§ 211

Dnr 2019-00092

Motion om att Växjö kommun ska vara i framkant med
solcellsutbyggnad - Andreas Olsson (C)
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att Växjö
kommunkoncerns bolag redan idag jobbar efter energiplanens
intentioner. Vidare konstaterar kommunfullmäktige att det i samband
med nyproduktion alltid utreds vilka möjligheter som finns för att
installera solceller.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda
möjligheten att utöka med ännu fler solcellsanläggningar. I utredningen
ligger även att titta på finansiering och ägandeformer.
Bakgrund
Centerpartiet har genom Andreas Olsson, Anders Franzén och Thomas
Magnusson inkommit med en motion om att Växjö kommun ska vara i
framkant med solcellsutbyggnad. Motionen går i korthet ut på att
kommunkoncernen måste öka takten när det gäller installation av solceller på
sina byggnader.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 195/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att Växjö
kommunkoncerns bolag redan idag jobbar efter energiplanens
intentioner. Vidare konstaterar kommunfullmäktige att det i samband
med nyproduktion alltid utreds vilka möjligheter som finns för att
installera solceller.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda
möjligheten att utöka med ännu fler solcellsanläggningar. I utredningen
ligger även att titta på finansiering och ägandeformer.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 26 april 2019 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att i Växjö kommuns
miljöprogram finns bland annat miljömålet ”Den kommunala elproduktionen
från sol, vind och vatten ska vara minst 4500 MWh senast år 2020”. År 2018
producerades ca 2050 MWh sådan el, varav 643 MWh från solceller. Jämfört
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med 2017 är det en ökning med 33 %. Solcellerna sitter på byggnader som
ägs av Vöfab, Växjöbostäder och Videum. Även VEAB har en del solceller.
I Växjö kommuns energiplan finns en strategi om ökad småskalig förnybar
energiproduktion. Denna strategi beskriver bland annat att ”vi strävar efter
att fortsätta pröva småskaliga förnybara energilösningar i våra kommunala
fastigheter, samtidigt som vi stödjer övriga aktörer till att göra samma sak”.
Under strategierna ligger åtgärder som på olika sätt ska leda till att
kommunkoncernens elproduktion i solceller ska öka. Energiplanen följs upp
varje år.
Det går inte att säga vilken utbyggnadstakt som skulle behövas för att Växjö
ska ligga i framkant för solceller, men det är troligt att det skulle kräva en
snabbare utveckling än idag. I dagsläget monteras solceller huvudsakligen på
lokaler vid nybyggnation eller renoveringar. Ett större fokus på befintliga
lokaler skulle behövas för att ligga i framkant. I vissa kommuner byggs
också stora solcellsparker i energibolagens regi, och där är inte vi i Växjö
ännu. Växjö Energi skulle dock kunna få ett uppdrag att utreda solcellsparker
närmare.
Vidare framgår av skrivelsen att VKAB har uppdrag i enlighet med
energiplanen att satsa på solcellsutbyggnad. Vilken takt de olika bolagen gör
detta i, påverkar kostnaden. Investeringarna bör vara en del i bolagens
kalkyler för nya byggprojekt och renoveringar.
Ökad introduktion av solenergi bidrar till Växjös energi- och klimatmål.
VKAB har i § 56/2019 lämnat yttrande enligt nedan:
Styrelsen för VKAB ser positivt på motionen och lämnar i övrigt yttrande
enligt Växjö Fastighetsförvaltning AB:s, Växjöbostäder AB:s och
Vidingehem AB:s skrivelser.
Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) har i en skrivelse, daterad 21
februari 2019, lämnat yttrande över motionen. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att Vöfab idag redan utreder möjligheten till att
installera solcellsanläggningar vid nyproduktion. Projektering och
kalkylering för installation skickas med projekten där det finns
förutsättningar. För att kunna utöka med fler solcellsanläggningar, utöver
den befintliga beslutsgången som finns idag, krävs utredning kring en annan
finansiering eller ägande av anläggningarna.
Växjöbostäder AB har i § 30/2019 lämnat yttrande över motionen. Bolagets
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styrelse är positiv till motionen och konstaterar att de jobbar med frågan,
men att det samtidigt borde finnas en helhetssyn i frågan inom koncernen.
Växjöbostäder översänder en skrivelse, daterad 26 mars 2019. Av denna
framgår sammanfattningsvis att bolaget arbetar utifrån Växjö kommuns
energiplan. I samband med nyproduktion görs energiberäkningar och dessa
visar ofta ett behov av solceller för att uppnå ställda krav. För att kunna
utöka med fler solcellsanläggningar krävs utredning kring hur finansiering
kan ske eller annan ägare av anläggningarna.
Vidingehem AB har i en skrivelse, daterad 5 april 2019 lämnat yttrande över
motionen. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att bolaget har en
uttalad målsättning att i samband med nybyggnad av både lokaler och
bostäder installera solceller. Producerad energi från solceller skall i
huvudsak täcka behovet av fastighetsel vid nyproduktion av bostäder och
verksamhetslokaler. Installation av solceller är en del av Vidingehems
strategi att minska energiförbrukningen i våra fastigheter.
Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Maria Garmer (V): Bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 212

Dnr 2019-00003

Fördjupad prognos efter april 2019 för Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner Fördjupad prognos 2019 med
ekonomiskt utfall till och med april.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förtydliga nämndernas ansvar att hålla
gällande budgetram. De nämnder som redovisar en negativ budgetavvikelse i
helårsprognosen för år 2019 och inte ämnar eller kan ianspråkta positivt eget
kapital, ska fatta beslut om åtgärder för att vid årsskiftet uppnå en budget i
balans.
3. Kommunfullmäktige beslutar att uppföljningen av omsorgsnämndens
utfall och åtgärder månadsvis rapporteras till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Per den 30 april sammanställs en fördjupad prognos för helåret 2019 med
ekonomiskt utfall till och med april för hela kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 206/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner Fördjupad prognos 2019 med
ekonomiskt utfall till och med april.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förtydliga nämndernas ansvar att hålla
gällande budgetram. De nämnder som redovisar en negativ budgetavvikelse i
helårsprognosen för år 2019 och inte ämnar eller kan ianspråkta positivt eget
kapital, ska fatta beslut om åtgärder för att vid årsskiftet uppnå en budget i
balans.
3. Kommunfullmäktige beslutar att uppföljningen av omsorgsnämndens
utfall och åtgärder månadsvis rapporteras till kommunstyrelsen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att efter
fyra månader redovisar kommunen ett resultat om minus 11 miljoner kronor,
vilket är 12 miljoner kronor sämre än budget som för perioden uppgår till 0,6
miljoner kronor.
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Prognosen för år 2019 indikerar på ett helårsresultat på minus 107 miljoner
kronor, vilket är 109 miljoner kronor sämre än det budgeterade årsresultat på
2 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen hänför sig till nämndernas
underskott om 96 miljoner kronor och underskott för gemensam finansiering
med 13 miljoner kronor.
De största negativa avvikelserna prognostiserar omsorgsnämnden (-52
miljoner kronor), nämnden för arbete och välfärd (-15 miljoner kronor) samt
utbildningsnämnden (-29 miljoner kronor, varav 17 miljoner kronor avser
merkostnader för nyanlända). Övriga nämnder har ingen eller mindre
avvikelser.
Från och med år 2019 är överförmyndarnämnden en gemensam nämnd
tillsammans med Tingsryd. Lessebo och Alvesta kommuner.
Helårsprognosen visar på ett underskott med 0,2 miljoner kronor, vilket bör
uppmärksammas särskilt till berörda kommuner.
Av nämndernas totala prognostiserade underskott, har nämnderna beslutat
om att disponera totalt 24 miljoner kronor av eget kapital, där omsorgsnämnden står för den största delen. Omsorgsnämndens prognos inklusive
disposition av eget kapital för särskilda satsningar, är totalt större än
nämndens egna ingående kapital. Detta är i strid mot gällande ekonomiska
regler.
Enligt gällande riktlinjer för nämndernas uppföljning ska de nämnder som
redovisar en negativ budgetavvikelse i helårsprognosen för år 2019 och inte
ämnar eller kan ianspråkta positivt eget kapital, ska fatta beslut om åtgärder
för att vid årsskiftet uppnå en budget i balans. Nämnden skall fatta beslut om
åtgärder, senast på det andra ordinarie nämndsammanträdet efter det att
månadsrapporten/ delårsrapporten framlades för nämnden. Beslutet ska, om
möjligt, vara så utformat att nämnden senast till utgången av innevarande
budgetår åter når en överensstämmelse med budget, alternativt ianspråktar
positivt eget kapital för engångsinsatser.
Om åtgärderna är av större vikt och berör fler nämnder, skall samråd ske
med berörda nämnder före genomförandet. Om obalansen vid årets slut
fortfarande kvarstår, skall nämnden göra en granskning av verksamheten och
organisationen, inklusive förvaltningsledningen. Nämndens ansvar prövas i
samband med bokslutsbehandlingen i kommunfullmäktige.
Budgetbalans är viktigt för att kunna hantera åtagande inför nästkommande
år. Om underskott kvarstår i verksamheten så kommer kostnadsökningarna
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finnas kvar även i budget 2020. En särskild månatlig rapportering bör ske av
omsorgsnämndens utfall och åtgärder till kommunstyrelsen. Med anledning
av kommunens ansträngda ekonomiska läge, uppmanas övriga nämnder att
ha ett ökat fokus på sin ekonomiska uppföljning.
Slutligen framgår att helårsprognosen för Växjö kommunkoncern uppgår till
137 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. VKAB-koncernen
står för större delen av överskottet, 246 miljoner.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottet förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 213

Dnr 2017-00454

Tillbyggnad av Helenetorps förskola i Ingelstad
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner:
• utbildningsnämndens beslut i § 82/2019 att ge förvaltningschefen i
uppdrag att tillsammans med Vidingehem AB och
lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation avseende
tillbyggnad av Helenetorps förskola i Ingelstad för en
investeringsutgift av 35,7 miljoner kronor och en tillkommande hyra
på 2,4 miljoner kronor per år, baserad på anbud.
• kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vidingehem att genomföra
byggnation av kök på Helenetorps förskola för en investeringsutgift
på 5,8 miljoner kronor och en hyra på 0,47 miljoner kronor per år,
baserad på anbud.
Total investeringsutgift för projektet är 41,5 miljoner kronor med en
tillkommande hyra på 2,9 miljoner kronor/år (uppdaterad hyresuppgift efter
utbildningsnämndens beslut).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt ovan, att uppdra åt Vidingehem AB att genomföra byggnation
av kök på Helenetorps förskola för en investeringsutgift på 5,8 miljoner
kronor och en hyra på 0,47 miljoner kronor per år.
Bakgrund
För att tillgodose det ökade behovet av förskoleplatser i området föreslås en
tillbyggnad av Helenetorps förskola så att kapaciteten där ökar från cirka 80
barn till cirka 130 barn.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 200/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner:
• utbildningsnämndens beslut i § 82/2019 att ge förvaltningschefen i
uppdrag att tillsammans med Vidingehem AB och
lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation avseende
tillbyggnad av Helenetorps förskola i Ingelstad för en
investeringsutgift av 35,7 miljoner kronor och en tillkommande hyra
på 2,4 miljoner kronor per år, baserad på anbud.
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•

kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vidingehem att genomföra
byggnation av kök på Helenetorps förskola för en investeringsutgift
på 5,8 miljoner kronor och en hyra på 0,47 miljoner kronor per år,
baserad på anbud.

Total investeringsutgift för projektet är 41,5 miljoner kronor med en
tillkommande hyra på 2,9 miljoner kronor/år (uppdaterad hyresuppgift efter
utbildningsnämndens beslut).
Vidare föreslår arbetsutskottet att kommunstyrelsen beslutar, under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att uppdra åt
Vidingehem AB att genomföra byggnation av kök på Helenetorps förskola
för en investeringsutgift på 5,8 miljoner kronor och en hyra på 0,47 miljoner
kronor per år.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 30 april 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att de
planerade åtgärderna vid Helenetorps förskola innebär att den äldre delen
av förskolan på 494 kvadratmeter rivs samt att den nyare delen på 298
kvadratmeter bevaras. På ytan där byggnaden rivs byggs en ny byggnad i två
plan på cirka 1 200 kvadratmeter innehållande 6 avdelningar, matsal, kök
samt personalutrymmen.
Lokalarean på Helenetorps förskola innan ombyggnad är 693 kvadratmeter
och hyran är 789 000 kronor per år. Efter ombyggnad blir lokalarean 1 495
kvadratmeter vilket innebär 11,5 kvadratmeter per barn. Förskolans utemiljö
ses över och anpassas till det ökade antalet barn. Under ombyggnaden
kommer barnen att flyttas dels till Parkvägens förskola och dels till
paviljonger på skolgården.
Investeringsutgift och hyra stämmer väl överens med framtagen kalkyl.
Restvärdet på den del som rivs är cirka 600 000 kronor.
Vidingehem AB kommer efter i beslut i kommunfullmäktige att genomföra
byggnationen där delprojektledare från verksamheterna och
lokalförsörjningsgruppen kommer att medverka. Efter gängse besiktningar
överlämnas de nya lokalerna till verksamheten våren 2021.
Utbildningsnämnden har i § 82/2019 beslutat enligt nedan:
Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
46 (66)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-28

Vidingehem AB och lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation
avseende tillbyggnad av Helenetorps förskola i Ingelstad för en
investeringsutgift av 41,5 miljoner kronor och en tillkommande hyra på 3,5
miljoner kronor/år, baserad på anbud.
Måltidsorganisationen bygger i samma projekt kök på Helenetorps förskola.
Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande.
VKAB har i § 68/2019 beslutat att godkänna Vidingehem AB:s beslut i §
62/2019 att genomföra byggnation för tillbyggnad av Helenetorps förskola i
Ingelstad och nytt tillagningskök, till en total investeringsutgift på 41,5
miljoner kronor med en tillkommande hyra på 2,9 miljoner kronor per år.
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§ 214

Dnr 2017-00361

Nybyggnad av förskola vid Äventyret förskola
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner:
• utbildningsnämndens beslut i § 81/2019 att ge förvaltningschefen i
uppdrag att i samarbete med Vöfab, lokalförsörjningsgruppen och
måltidsorganisationen genomföra byggnation av ny förskola för cirka
80 barn vid uteförskolan Äventyret för en investeringsutgift på 32
miljoner kronor och med en tillkommande hyra på 2,5 miljoner
kronor per år, baserad på anbud. I projektet ingår även byggnation av
kök som måltidsorganisationen ansvarar för.
• kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vöfab att genomföra
byggnation av kök på Äventyrets förskola för en investeringsutgift på
5,2 miljoner kronor och en hyra på 0,5 miljoner kronor per år,
baserad på anbud.
Total investeringsutgift för projektet är 37,2 miljoner kronor med en hyra på
3 miljoner kronor per år.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt ovan, att uppdra åt Vöfab att genomföra byggnation av kök på
Äventyrets förskola för en investeringsutgift på 5,2 miljoner kronor och en
hyra på 0,5 miljoner kronor per år, baserad på anbud.
Bakgrund
Enligt demografin kommer det fram till 2024 att behövas cirka 1 300 nya
förskoleplatser i Växjö tätort. Stadsdelar som ökar sin befolkning mycket
från dagens nivå är Öster, Kronoberg/Evedal, Teleborg och Västramark. I
vissa av dessa stadsdelar är det svårt att tillskapa nya förskoleplatser då
tillgång på lämplig mark är begränsad.
Förskolan Äventyret är unik på så sätt att det idag är den enda uteförskolan i
Växjö. Upptagningsområdet för förskolan är hela Växjö tätort. Intresset från
föräldrar att placera sina barn i förskola med uteprofil ökar och med
nybyggnaden ökar antal platser från 40 barn till 80 barn.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 201/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner:
• utbildningsnämndens beslut i § 81/2019 att ge förvaltningschefen i
uppdrag att i samarbete med Vöfab, lokalförsörjningsgruppen och
måltidsorganisationen genomföra byggnation av ny förskola för cirka
80 barn vid uteförskolan Äventyret för en investeringsutgift på 32
miljoner kronor och med en tillkommande hyra på 2,5 miljoner
kronor per år, baserad på anbud. I projektet ingår även byggnation av
kök som måltidsorganisationen ansvarar för.
• kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vöfab att genomföra
byggnation av kök på Äventyrets förskola för en investeringsutgift på
5,2 miljoner kronor och en hyra på 0,5 miljoner kronor per år,
baserad på anbud.
Total investeringsutgift för projektet är 37,2 miljoner kronor med en hyra på
3 miljoner kronor per år.
Vidare har arbetsutskottet föreslagit att kommunstyrelsen beslutar, under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att uppdra åt
Vöfab att genomföra byggnation av kök på Äventyrets förskola för en
investeringsutgift på 5,2 miljoner kronor och en hyra på 0,5 miljoner kronor
per år, baserad på anbud.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 30 april 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att Vöfab i
april 2017 köpte Äventyrets förskola. Befintliga lokaler har rivits och
verksamheten för 40 barn bedrivs idag i paviljonger i väntan på
nybyggnaden som ska rymma 80 barn. Arean per barn för en uteförskola är
något högre än för en förskola utan uteprofil eftersom det krävs extra
groventré för att ta hand om barnens och personalens kläder/utrustning för
utelek. Arean för invändiga ytor liknar varandra i båda fallen.
Ny detaljplan är klar där ny förskola ryms. Beträffande utemiljö för barnen
kommer Vöfab att köpa till cirka 5 500 kvadratmeter tomtmark av Växjö
kommun för 2,75 miljoner kronor där hyra för denna mark ingår i förskolans
nya hyra.
Nybyggnationen innebär att gamla uttjänta lokaler ersätts och att antal barn i
Äventyrets uteförskola ökas från 40 till 80 barn.
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Vöfab kommer efter beslut i kommunfullmäktige genomföra
byggnationen där delprojektledare från verksamheterna och
lokalförsörjningsgruppen kommer att medverka. Efter gängse besiktningar
överlämnas de nya lokalerna till verksamheten inför våren 2021.
Utbildningsnämnden har i § 81/2019 beslutat att ge förvaltningschefen i
uppdrag att i samarbete med Vöfab, lokal-försörjningsgruppen och
måltidsorganisationen genomföra byggnation av ny förskola för cirka 80
barn vid uteförskolan Äventyret för en investeringsutgift på 32 miljoner
kronor och med en tillkommande hyra på 2,5 miljoner kronor per år, baserad
på anbud.
I projektet ingår även byggnation av kök som måltidsorganisationen ansvarar
för. Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande.
VKAB har i § 70/2019 beslutat följande:
1. Styrelsen för VKAB godkänner Växjö Fastighetsförvaltning AB:s
(Vöfabs) beslut i § 75/2019 att i enlighet med beslut i
utbildningsnämnden:
• genomföra byggnation av ny förskola för cirka 80 barn vid
uteförskolan Äventyret för en investeringsutgift på 32 miljoner
kronor och med en tillkommande hyra på 2,5 miljoner kronor per år,
baserad på anbud. I projektet ingår även byggnation av kök som
måltidsorganisationen ansvarar för.
• genomföra byggnation av kök på Äventyrets förskola för en
investerings-utgift på 5,2 miljoner kronor och en hyra på 0,5 miljoner
kronor per år, baserad på anbud.
Total investeringsutgift för projektet är 37,2 miljoner kronor med en hyra på
3 miljoner kronor per år.
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§ 215

Dnr 2016-01002

Om- och tillbyggnad av ny matsal och nytt kök på
Kungsmadskolan
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner:
• utbildningsnämndens beslut § 80/2019 att uppdra åt förvaltningschef
att i samarbete med Vöfab, lokalförsörjningsgruppen och
måltidsorganisationen genomföra byggnation avseende om- och
tillbyggnad av Kungsmadskolan för ny matsal för en
investeringsutgift på 19 miljoner kronor och en tillkommande hyra på
1,1 miljoner kronor per år baserad på anbud, att kunna tas i bruk
hösten 2021.
• kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vöfab att genomföra
byggnation av nytt kök på Kungsmadskolan för en investeringsutgift
på 61 miljoner kronor och en tillkommande hyra på 4,2 miljoner
kronor per år baserad på anbud, att kunna tas i bruk hösten 2021.
Köket kommer att hyras av måltidsorganisationen.
Total investeringsutgift för projektet är 80 miljoner kronor och total
tillkommande hyra på 5,3 miljoner kronor per år.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt ovan, att uppdra åt Vöfab att genomföra byggnation av nytt
kök på Kungsmadskolan för en investeringsutgift på 61 miljoner kronor och
en tillkommande hyra på 4,2 miljoner kronor per år baserad på anbud, att
kunna tas i bruk hösten 2021. Köket kommer att hyras av
måltidsorganisationen.
Bakgrund
Nuvarande kök och matsal på Kungsmadskolan finns i byggnad 04 utmed
Sandsbrovägen och ligger delvis framför det nybyggda hus 10. I hus 04
fanns historiskt ett elevboende. Takhöjden här är 2,4 meter vilket innebär att
lokalerna inte kan användas för verksamhet där takhöjden 2,7 meter är ett
krav. Även installationsmässigt och byggnadstekniskt är byggnaden i stort
behov av renovering. Köket är beläget dels i källarplan och dels i bottenplan
vilket innebär tidskrävande transporter och dålig arbetsmiljö.
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Hus 04 är inte ändamålsenligt och behöver rivas. Kök och matsal kan med
fördel integreras i Kungsmadskolan, inte minst med tanke på att Restaurangskolan flyttar dit inför höstterminen 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 202/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner:
• utbildningsnämndens beslut § 80/2019 att uppdra åt förvaltningschef
att i samarbete med Vöfab, lokalförsörjningsgruppen och
måltidsorganisationen genomföra byggnation avseende om- och
tillbyggnad av Kungsmadskolan för ny matsal för en
investeringsutgift på 19 miljoner kronor och en tillkommande hyra på
1,1 miljoner kronor per år baserad på anbud, att kunna tas i bruk
hösten 2021.
• kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vöfab att genomföra
byggnation av nytt kök på Kungsmadskolan för en investeringsutgift
på 61 miljoner kronor och en tillkommande hyra på 4,2 miljoner
kronor per år baserad på anbud, att kunna tas i bruk hösten 2021.
Köket kommer att hyras av måltidsorganisationen.
Total investeringsutgift för projektet är 80 miljoner kronor och total
tillkommande hyra på 5,3 miljoner kronor per år.
Vidare föreslår arbetsutskottet att kommunstyrelsen beslutar, under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att uppdra åt
Vöfab att genomföra byggnation av nytt kök på Kungsmadskolan för en
investeringsutgift på 61 miljoner kronor och en tillkommande hyra på 4,2
miljoner kronor per år baserad på anbud, att kunna tas i bruk hösten 2021.
Köket kommer att hyras av måltidsorganisationen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 29 april 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
nuvarande kök på Kungsmadskolan har dålig arbetsmiljö och ligger i källaroch bottenplan i hus 04, där huset för övrigt står tomt idag och inte kan
användas för verksamhet på grund av för låg takhöjd. Antal sittplatser i
matsalen är för litet. En om- och tillbyggnad av ny matsal och nytt kök
innebär att matsalen får 500 sittplatser och att 3 matlag då kan erbjuda 1 500
elever skollunch. Köket kan totalt producera 3 000 portioner vilket innebär
distribution till andra enheter bland annat Teknikum. Köket har
reservelsaggregat så att mat kan produceras även vid strömbortfall. Om- och
tillbyggnaden omfattar även en ny yta för deliförsäljning för skolans
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verksamheter.
Antalet elever kommer fram till 2026 att öka med cirka 900 elever inom
gymnasieskolan vilket kommer att ställa stora krav på gymnasieskolans
lokaler i framtiden.
Vöfab kommer efter beslut i kommunfullmäktige att genomföra
byggnationen där delprojektledare från verksamheterna och
lokalförsörjningsgruppen kommer att medverka. Efter gängse besiktningar
överlämnas de nya lokalerna till verksamheten hösten 2021.
Utbildningsnämnden har i § 80/2019 beslutat att uppdra åt förvaltningschef
att i samarbete med Lokalförsörjnings-gruppen, Vöfab och
måltidsorganisationen genomföra byggnation avseende om- och tillbyggnad
av Kungsmadskolan för ny matsal för en investeringsutgift på 19 miljoner
kronor och en tillkommande hyra på 1,1 miljoner kronor per år baserad på
anbud, att kunna tas i bruk hösten 2020. Måltidsorganisationen bygger nytt
kök på Kungsmadskolan i samma projekt. Hela projektet översändes till
kommunfullmäktige för godkännande.
VKAB har i § 71/2019 beslutat följande:
1. Styrelsen för VKAB godkänner Växjö Fastighetsförvaltning AB:s
(Vöfabs) beslut i § 76/2019 att i enlighet med beslut i
utbildningsnämnden:
• genomföra om- och tillbyggnad av Kungsmadskolan för ny matsal
för en investeringsutgift på 19 miljoner kronor och en tillkommande
hyra på 1,1 miljoner kronor per år baserad på anbud. De nya
lokalerna ska kunna tas i bruk hösten 2021.
• genomföra byggnation av nytt kök på Kungsmadskolan för en
investeringsutgift på 61 miljoner kronor och en tillkommande hyra på
4,2 miljoner kronor per år baserad på anbud, att kunna tas i bruk
hösten 2021. Köket kommer att hyras av måltidsorganisationen.
Total investeringsutgift för projektet är 80 miljoner kronor och total
tillkommande hyra 5,3 miljoner kronor per år.
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§ 216

Dnr 2019-00256

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning
och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ lagen om
tobak och liknande produkter (2018:2088), att anta det i bilagan redovisade
förslaget om taxa för kommunens prövning och tillsyn enligt lag om tobak
och liknande produkter med följande ändring under § 10:
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och anmälan tas ut som
timavgift för faktiskt nedlagd tid.
Taxan träder i kraft 1 juli 2019.
2. Kommunfullmäktige upphäver taxan för tillsyn enligt tobakslagen
(1993:958) beslutad av kommunfullmäktige § 220/2002, den 1 juli 2019.
Bakgrund
Riksdagen beslutade i december 2018 om lagen om tobak och liknande
produkter (hädanefter kallad ”LTLP” i skrivelsen) som ersätter tobakslagen
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. För att kunna
finansiera miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt LTLP behövs en
ny taxa då den befintliga taxan för tillsyn enligt tobakslagen inte kommer att
gälla.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 203/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ lagen om
tobak och liknande produkter (2018:2088), att anta det i bilagan redovisade
förslaget om taxa för kommunens prövning och tillsyn enligt lag om tobak
och liknande produkter med följande ändring under § 10:
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och anmälan tas ut som
timavgift för faktiskt nedlagd tid.
Taxan träder i kraft 1 juli 2019.
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2. Kommunfullmäktige upphäver taxan för tillsyn enligt tobakslagen
(1993:958) beslutad av kommunfullmäktige § 220/2002, den 1 juli 2019.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 47/2019 föreslagit att
kommunfullmäktige:
• med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088) beslutar att anta det i bilagan redovisade förslaget om
taxa för kommunens prövning och tillsyn enligt lag om tobak och
liknande produkter.
• beslutar att taxan träder i kraft 1 juli 2019.
• upphäver taxan för tillsyn enligt tobakslagen (1993:958) beslutad av
kommunfullmäktige 2002-11-28 §220, den 1 juli 2019.
En bilaga har lagts till ärendet. Av bilaga framgår bland annat att vid
tillämpning av taxa är timtaxan 959 kronor per hel timme nerlagd
handläggningstid.
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§ 217

Dnr 2019-00259

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens
reglemente med anledning av ny lagstiftning om tobak
och liknande produkter
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och hälsoskyddsnämndens
reglemente, avsnitt 5, första och andra stycket, ska få följande ändrade
lydelser:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt
lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.
Bakgrund
Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den
tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425) för vilka miljö- och hälsoskyddsnämnden
idag har tillsynsansvar för.
Den nya lagstiftningen innebär bland annat att tillståndsplikt för försäljning
av tobak införs. Det innebär att den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd.
Tillstånd för försäljning ansöks om hos kommunen som bland annat ska göra
en prövning av sökandens lämplighet. Vid tillståndsprövningen granskas
bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare
brottslig belastning (vandel).
Med lagen utvidgas dagens rökförbud till att även gälla till exempel vissa
allmänna platser utomhus som uteserveringar och lekplatser som
allmänheten har tillträde till.
Med anledning av ovan nämnda förändringar i lagstiftningen föreslås att
miljö- och hälsoskyddsnämnden, från och med den 1 juli 2019, ska ansvara
för kommunens uppgifter enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande
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produkter. För att åstadkomma en sådan delegation till miljö- och
hälsoskyddsnämnden måste kommunfullmäktige besluta härom.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 204/2019 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente, avsnitt 5, första och andra
stycket, ska få följande ändrade lydelser:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt
lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 46/2019 föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att miljö- och hälsoskyddsnämndens
reglemente, avsnitt 5, första och andra stycket, ska få följande ändrade
lydelser:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt
lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.
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§ 218

Dnr 2019-00281

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2020
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer, av tekniska nämnden upprättat, förslag till
ny taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för år
2020. Den nya taxan ska gälla från och med januari 2020.
Bakgrund
VA-taxan är uppdelad i två delar som rör brukningsavgifter respektive
anläggningsavgifter. Dessa delar ses över årligen.
Brukningsavgifter
Brukningstaxans fasta och rörliga avgift föreslås vara oförändrad.
Anläggningsavgifter
Anläggningstaxan föreslås justeras med 2,84 procent i enlighet med gällande
VA-taxa § 10. Föreslagen justering baseras på ändring av entreprenadindex
jan 2018 till jan 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 221/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
fastställer, av tekniska nämnden upprättat, förslag till ny taxa för Växjö
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för år 2020. Den nya
taxan ska gälla från och med januari 2020.
Tekniska nämnden har i § 95/2019 föreslagit nedanstående beslut:
Tekniska nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära fastställelse
av VA-taxan för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
för år 2020 enligt bilaga 1.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 maj 2019 redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår att tekniska förvaltningen bedömer att full
kostnadstäckning nås 2020 med nuvarande brukningstaxa. De
kostnadsökningar som uppstår genom allmänna prisökningar kan
kompenseras med lägre kapitalkostnader vid omsättning av lån.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
58 (66)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-28

Anläggningsavgifterna har successivt höjts och fullgod kostnadstäckning
bedöms för 2019. För att bibehålla full kostnadstäckning och matcha
utbyggnadskostnaderna för nya fastigheter föreslås en justering av
anläggningsavgifterna baserade på ändring av entreprenadindex.
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§ 219

Dnr 2019-00280

Renhållningstaxa för 2020
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar, av tekniska nämnden upprättat, förslag till ny
renhållningstaxa för Växjö kommun år 2020. Taxan ska gälla från och med 1
januari 2020.
Bakgrund
Renhållningstaxan består av två separata delar som finansierar olika
kostnader för hanteringen av hushållsavfall i Växjö kommun:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster,
exempelvis drift av återvinningscentraler.
Hämtningsavgifter – finansierar verksamhetens olika hämtningstjänster.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 222/2019 föreslagit att Kommunfullmäktige antar, av
tekniska nämnden upprättat, förslag till ny renhållningstaxa för Växjö
kommun år 2020. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
Tekniska nämnden har i § 93/2019 föreslagit att kommunfullmäktige antar
renhållningstaxa för år 2020 enligt bilagt förslag.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 maj 2019 redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår att FNI-taxa föreslås för införande av fastighetsnära
insamling av förpackningar, tidningar, mat och restavfall genom så kallade
fyrfackssystem. Taxan är miljöstyrande och baserad på frivilligt deltagande.
Det är samma upplägg som redan beslutade FNI-taxor för Lessebo och
Tingsryds kommuner. Den nya taxan gäller från att kund gjort sitt val av
FNI-abonnemang.
Normalavgiften för en villa idag är 2 105 kr/år. Med den föreslagna FNItaxan skulle avgiften uppgå till 2 500 kr/år.
I områden där kunderna ej erbjudits fastighetsnära insamling (FNI) gäller
övergångstaxa som är oförändrad mot 2019.
Härutöver föreslås några förändringar som är markerade i taxeförslagen.
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§ 220

Dnr 2019-00275

VoB Kronoberg årsredovisning och revisionsberättelse
för 2018
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning för VoB Kronoberg för
2018.
2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Jäv
Oliver Rosengren (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Bakgrund
VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller tjänster inom
socialtjänstens område. Bolaget drivs på samhällsnyttig grund utan
vinstsyfte. Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och
Kommunförbundet Skåne och därigenom indirekt samtliga kommuner i
Kronoberg och Skåne.
VoB Kronoberg har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för 2018
till Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 223/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning för VoB Kronoberg för
2018.
2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
VoB Kronoberg har översänt årsredovisning och revisionsberättelse till
kommunstyrelsen.
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§ 221

Dnr 2019-00255

Årsredovisning för Sydarkivera år 2018
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning för 2018 för
kommunalförbundet Sydarkivera.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i
kommunalförbundet Sydarkivera för verksamhetsåret 2018.
Bakgrund
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 10
medlemskommuner samt Region Blekinge. Under hösten 2016 begärde
Växjö kommun utträde ur förbundet och från och med hösten 2019 kommer
Växjö kommun inte längre vara med.
Sydarkiveras uppdrag utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag. Framförallt
innebär det konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade
verksamhetssystem till en digital bevarandeplattform. Sydarkivera erbjuder
utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 224/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning för 2018 för
kommunalförbundet Sydarkivera.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i
kommunalförbundet Sydarkivera för verksamhetsåret 2018.
Sydarkivera har översänt årsredovisning och revisionsberättelse till
kommunstyrelsen.
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§ 222

Dnr 2017-00465

Avtal med Trafikverket om samverkan och finansiering
avseende projektering av ny vägförbindelse och vägbro
över respektive under kust till kustbanan vid Bäckaslöv
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner det av Trafikverket antagna anbudet för
byggnation av del av Bäckaslövs esplanad inklusive ny järnvägsbro i
enlighet med beslutat genomförandeavtal.
Bakgrund
september 2017 vann detaljplan för Växjö 10:56 (Bäckaslöv etapp 2)
Regementsstaden i Växjö stad laga kraft. Projektering av området har pågått
sedan december 2017. I november 2018 godkände kommunfullmäktige
beslut om stadsutvecklingsprojektets exploateringsbudget samt det
genomförandeavtal med Trafikverket som reglerar genomförandet och
kostnadsfördelningen av den första etappen (KF §290/2018). Den nya
stadsgatan Bäckaslövs esplanad inklusive ny järnvägsbro handlas upp i två
entreprenader, den ena med Trafikverket som beställare och den andra med
tekniska nämnden som beställare. Upphandlingsperioden för Trafikverkets
entreprenad avslutades 2015-05-15.
Totalt inkom två anbud. Skanska inkom med den lägsta anbudssumman på
44,5 miljoner kronor. Trafikverkets del av anbudsumman är enligt
genomförandeavtalet 14 %, det vill säga ca 6,2 miljoner kronor. Trafikverket
har 2019-05-16 tilldelat entreprenaden till Skanska. Ett genomförande är
dock villkorat med ett beslut i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i 225/2019 föreslagit att kommunfullmäktige godkänner
det av Trafikverket antagna anbudet för byggnation av del av Bäckaslövs
esplanad inklusive ny järnvägsbro i enlighet med beslutat
genomförandeavtal.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att anbudssumman är
inom ramen för den beräknade kostnaden enligt det av fullmäktige beslutade
genomförandeavtalet. Den är också inom ramen för den av fullmäktige
beslutade exploateringsbudgeten för stadsutvecklingsprojekt Bäckaslöv.
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§ 223

Dnr 2019-00006

Budget för Växjö kommun 2020 med verksamhetsplan
för 2021-2022
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös (Moderaternas, Centerpartiets,
Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas) förslag till Budget för
Växjö kommun 2020 med verksamhetsplan 2021–2022. Förslaget innebär att
skattesatsen för 2020 blir 20,19 procent.
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i kommunstyrelsen reserverar sig
mot beslutet.
Bakgrund
Enligt 8 kap. § 4 Kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en
budget för nästa kalenderår (budgetår).
Kommunallagen föreskriver vidare i kap 8. § 5 att Budgeten ska innehålla en
plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska
skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det vidare framgå hur
verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas
vara vid budgetårets slut.
För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.
Budgetåret ska därvid alltid vara periodens första år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 208/2019 föreslagit att kommunfullmäktige antar
Blågröna Växjös (Moderaternas, Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas
och Kristdemokraternas) förslag till Budget för Växjö kommun 2020 med
verksamhetsplan 2021–2022. Förslaget innebär att skattesatsen för 2020 blir
20,19 procent.
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Yrkanden
Anna Tenje (M) med instämmande av Eva Johansson (C), Oliver Rosengren
(M), Catharina Winberg (M), Ulf Hedin (M), Cheryl Jones Fur (MP),
Gunnar Nordmark (L) och Magnus Wåhlin (MP): Bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 224

Dnr 297092

Övrigt
Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) tackar för halvåret som gått
och önskar ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen en trevlig sommar.
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