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§ 35

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Tomas Thornell (S) till att justera protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska besluta vem som jämte ordförande ska justera
protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
8 (99)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-12

§ 36

Dnr 325034

Information om trafikplanering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg informerar bland annat om det
övergripande vägsystemet i och kring Växjö samt planerade trafikåtgärder
under 2019. Löfberg informerar även om status för större byggnationer, till
exempel Fagrabäcksrondellen, Stationsområdet och Västra
verksamhetsområdet.
En översyn pågår gällande att göra cirkulationsplatser säkrare för cyklister,
och utbyggnaden av snabbcykelvägen och cykelöverfarter fortsätter under
2019.
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§ 37

Dnr 2018-00269

Planer för kommunstyrelsens avveckling av fossila
bränslen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar bilagd plan för avveckling av fossila bränslen.
Bakgrund
I budget 2018 finns ett uppdrag att alla nämnder och styrelser ska ta fram
planer för hur användningen av fossil energi ska fasas ut till och med 2020.
Detta är ett sätt att planera för hur kommunkoncernen ska nå målet om en
fossilbränslefri kommunkoncern i enlighet med miljöprogrammet.
Planen, som presenteras i sin helhet i bilaga, omfattar de utsläpp som
genereras av kommunledningsförvaltningens, kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges verksamheter. För enkelhets skull används
fortsättningsvis "kommunstyrelsen" som samlingsnamn för detta.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 32/2019 föreslagit att kommunstyrelsen antar bilagd
plan för avveckling av fossila bränslen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 december 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
kommunstyrelsens koldioxidutsläpp uppgick år 2017 till 238 ton. Av detta
härstammar 55 procent (131 ton) från färdtjänsten och 40 procent (95 ton)
från flygresor. Övriga utsläpp härstammar bland annat från användning av
egen bil i tjänsten, hyrbilar och bilpool.
Som ett resultat av förändringar i olika avtal med leverantörer av till exempel
färdtjänst, hyrbil och bilpool, färre flygresor och hårdare styrning i
resepolicy väntas utsläppen efter år 2020 ligga på knappt 73 ton. Detta
motsvarar en minskning med 69 procent jämfört med år 2017.
Kommunstyrelsen väntas inte nå målet om fossilbränslefrihet, vilket
huvudsakligen beror på utsläpp från flygresor (85 procent). Nuvarande och
prognostiserade utsläpp samt förklaringar till förändringar, beskrivs ingående
i själva planen, som presenteras i en bilaga.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förvaltningschef kommunledningsförvaltningen
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§ 38

Dnr 2019-00051

Övergripande struktur för Tofta Sjöstad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om övergripande struktur för Tofta
Sjöstad som underlag för samråd med nämnder, myndigheter och
fastighetsägare samt ger förutsättningar för invånarna att lämna synpunkter.
Bakgrund
Planeringskontoret har genom att fördjupa och konkretisera översiktsplanen
arbetat fram en övergripande struktur för Tofta Sjöstad som förslås fördjupa
översiktsplanen och ligga till grund för detaljplaner.
Tofta Sjöstad ligger runt Skirsjön, mellan Helgasjön och Toftasjön, norr om
Sandsbro. Området är utpekad av Växjö kommuns översiktsplan som
utbyggnadsområde för stadsbebyggelse.
Tofta Sjöstad har för avsikt att bli det urbana boendet i natursköna miljöer
mellan sjöarna i Europas grönaste stad. Ett boende där du får ta del av både
stad och land. Inom området beräknas cirka 2 200 bostäder kunna byggas ut
vilket genererar cirka 5 400 personer.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 50/2019 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
förslaget om övergripande struktur för Tofta Sjöstad som underlag för
samråd med nämnder, myndigheter och fastighetsägare samt ger
förutsättningar för invånarna att lämna synpunkter.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 januari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det finns risk
att föreslagen bebyggelse kan få stora negativa konsekvenser för Skirsjön.
Sjön är extra känslig och kräver långtgående lösningar vad gäller
omhändertagandet av dagvatten. Detta behöver bevakas genom hela
planerings- och byggprocessen för att inte ge negativ påverkan på sjön.
Utbyggnad av vatten och avlopp till området innefattar en extra stor kostnad
med anledning av områdets geografiska lokalisering. Stora investeringar
behöver göras långt ner i ledningsnätet för att skapa tillräcklig kapacitet ut
till planområdet. Till viss del är detta till gagn även för andra delar inom
Växjö stad men det är en stor investering som behöver tas under en kort tid
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för att kunna möjliggöra bebyggelse här ute.
Även utbyggnaden av fjärrvärme kommer att bidra till stora kostnader.
Nuvarande nät har inte kapacitet att byggas ut till området om inte stora
investeringar görs i anläggningen. Bland annat så kan det komma att krävas
en helt ny produktionsanläggning som behöver placeras i närheten utav
området. Detta kan dock komma att gynna även andra delar utav Växjö stad.
Det finns risk att det skapas ett stort bilberoende när byggnation sker i
utkanten av en stad med stora avstånd till centrum och annan service. Detta
kan både skapa segregation och ge negativa konsekvenser för folkhälsan i
form av utebliven motion och få fysiska möten mellan människor. Det kan
också få stor påverkan på transportsystemet vilket kan ge stora negativa
konsekvenser i form av överbelastad infrastruktur och buller. För att minska
belastningen på transportsystemet i Växjö stad utformas området för att få de
boende att välja cykel och buss samt erbjuda funktioner inom området.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§ 39

Dnr 2019-00052

Övergripande struktur för Södra Växjö
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget för övergripande struktur för Södra
Växjö som underlag för samråd med nämnder, myndigheter och
fastighetsägare samt ge förutsättningar för invånarna att lämna synpunkter
Bakgrund
Planeringskontoret har genom att fördjupa och konkretisera översiktsplanen
arbetat fram en övergripande struktur för Södra Växjö som föreslås fördjupa
översiktsplanen och ligga till grund för detaljplaner.
Södra Växjö utvecklingsområde ligger söder om Teleborg från Vikaholm
söderut ner till Tävelsås. Området är utpekad av Växjö kommuns
översiktsplan som utbyggnadsområde för stadsbebyggelse. Tävelsås och
landskapet mellan Växjö och Tävelsås har inga föreslagna utbyggnadsplaner
eller särskilda ställningstagande i gällande översiktsplan.
Södra Växjö har för avsikt att bli ett urbant boende med närhet både staden
och till natursköna miljöer.
I området beräknas det att möjliggöra ca 3600 bostäder för ca 8000
människor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 51/2019 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
förslaget för övergripande struktur för Södra Växjö som underlag för samråd
med nämnder, myndigheter och fastighetsägare samt ge förutsättningar för
invånarna att lämna synpunkter.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 januari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det finns risk
att tillgängligheten kan bli sämre med större flöden av människor i stråken
och att infrastrukturen blir överbelastad. Det finns också en risk att
biltrafiken ökar vid en utbyggnad av förslaget vilket skulle ge negativa
konsekvenser för miljö och folkhälsa i form av föroreningar, utebliven
motion och få fysiska möten mellan människor. En ökad biltrafik skulle även
öka risken för bullerstörda miljöer, främst utmed Teleborgsvägen och Södra
länken. Förslaget skapar förutsättningar för effektiva och hållbara transporter
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med cykel- och kollektivtrafik för att minimera denna konsekvens.
Det finns risk att föreslagen bebyggelse kan få negativa konsekvenser för de
sjöar och vattendrag som området har avrinning till. Det finns risk för
översvämningar och att kapaciteten i vatten- och avloppsledningar inte
räcker till. Lösningar som exempelvis utbyggnad av Tävelsås reningsverk,
ny sjöledning för avlopp till Sundet, dagvattendammar, infiltrationsytor och
större dimensioner på ledningar krävs. Detta behöver bevakas genom hela
planerings- och byggprocessen för att minimera negativ påverkan.
Eftersom förslaget tar mark i anspråk för bebyggelse påverkas landskapet
och dess naturvärden negativt, med risk för förlust av biologisk mångfald.
Det finns risk för negativa konsekvenser för naturmiljön då områden med
höga naturvärden påverkas, främst i Vikaholm västra.
Förslaget innebär negativa konsekvenser för befintlig stadsnära
jordbruksmark. Den största påverkan sker vid utveckling utmed
Teleborgsvägen där områden med jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
15 (99)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-12

§ 40

Dnr 2018-00654

Växjö kommuns pensionsbestämmelser för
förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga, att
gälla från och med 1 januari 2019.
OPF-KL18 gäller för samtliga förtroendevalda, utom för de som i
tidigare uppdrag omfattats av de tidigare bestämmelserna, PBF eller
PRF-KL.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens organisations- och
personalutskott är pensionsmyndighet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra
eventuella anpassningar av lokalt regelverk, anvisningar,
informationsmaterial med mera.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2014-10-21 att Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande
bilaga skulle gälla från och med 2014-10-15 för de förtroendevalda som
utses till uppdrag i kommunfullmäktige och från och med 2015-01-01 för
övriga förtroendevalda.
OPF-KL skulle gälla för samtliga förtroendevalda, förutom de som i tidigare
uppdrag omfattas av de tidigare bestämmelserna, PBF eller PRF-KL.
En revidering av OPF-KL har gjorts under 2018 och SKL föreslår
kommunerna att anta dessa (OPF-KL18).
OPF-KL gäller för förtroendevald som fullgör uppdrag hos kommun eller
landsting/region, på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt
minst 40 procent av heltid, om inte annat anges. Att betydande del av heltid
anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen.
Innehållet i OPF-KL är bland annat en följd av att livsinkomstprincipen och
arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för utformningen.
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Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena
arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån
anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda
inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på
arbetsmarknaden i övrigt.
En annan ambition är att likalydande bestämmelser för förtroendevalda ska
gälla oavsett om han eller hon har/har haft uppdrag hos kommun eller
landsting/region.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 4/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga, att
gälla från och med 1 januari 2019.
OPF-KL18 gäller för samtliga förtroendevalda, utom för de som i
tidigare uppdrag omfattats av de tidigare bestämmelserna, PBF eller
PRF-KL.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens organisations- och
personalutskott är pensionsmyndighet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra
eventuella anpassningar av lokalt regelverk, anvisningar,
informationsmaterial med mera.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 7 december 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att de
förändringar som gjorts i OPF-KL 18 rör bland omställningsstöd,
pensionsbestämmelser och familjeskydd. I kommunchefens skrivelse
framgår exempel på förändringar.
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§ 41

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund
Rose-Marie Holmqvist (S) informerar om att hon varit på sammanträde med
Sydarkivera.
Cheryl Jones Fur (MP) informerar om att hon varit i Barcelona på European
Green Leaf Opening Event, där hon bland annat höll föredrag. Jones Fur
informerar även om att hon varit i Sydafrika med Veab.
Oliver Rosengren (M) informerar om att Jobbveckan med tillhörande
Jobbmässa anordnades förra veckan.
Monica Skagne, kommunchef, informerar om att det varit en del problem
med det trådlösa nätverket i kommunhuset. Detta är rapporterat och
felsökning pågår. Vidare informerar kommunchefen om att man nu
rekryterat en ny kommunikationschef, Henrik Cajnerud, som
förhoppningsvis kommer börja i april.
Slutligen informerar kommunchefen om att det inkommit många synpunkter
på både kommunens externa webbplats och på intranätet. En översyn och ett
förbättringsarbete pågår.
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§ 42

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Ingen informations lämnades på dagens sammanträde.
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§ 43

Dnr 2019-00012

Redovisning av protokoll 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 15 januari 2019 redovisas
för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 22
januari 2019 redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö kommunföretag AB:s protokoll från 22 januari 2019 redovisas för
kommunstyrelsen.
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§ 44

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 7 januari 2019 till och med 31
januari 2019. Beslut som redovisas i liggare är registrerade 13 november
2018 till 2 januari 2019.
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§ 45

Dnr 2018-00561

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Yttrande
över Näringsdepartementets remiss av Ett snabbare
bostadsbyggande (SOU 2018:67)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 6/2019 av tidsskäl yttrat sig över
Näringsdepartementets remiss av Ett snabbare bostadsbyggande (SOU
2018:67).
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§ 46

Dnr 2018-00280

Redovisning av uppdrag att utveckla fältarbetet till att
också fungera som mobilt team mot droger samt att
parallellt fördjupa samarbetet med NAVET och Region
Kronoberg och det myndighetsövergripande
samarbetet för att motverka drogmissbruk
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Bakgrund
För att alla skolor och att ungdomars fria tid ska vara trygga och säkra har
utbildningsnämnden och nämnden för arbete och välfärd gett förvaltningarna
uppdraget att via samverkan, effektivt använda befintliga resurser, skapa
trygghet, trivsel och säkerhet på kommunens olika arenor samt knyta
samman relevanta insatser för målgruppen. I uppdraget ligger att skapa ett
mobilt team som ska kunna verka på dagar, kvällar och helger. I det mobila
teamet ingår det representanter från fältgruppen, ungdomsgruppen,
öppenvård unga, elevhälsan och elevstödjare/fritidsledare.
Kommunstyrelsen gav i § 192/2018 kommunchefen i uppdrag att utveckla
fältarbetet till att också fungera som mobilt team mot droger och att se över
om det möjligt att börja med mobila drogtester på skolorna genom
samarbetet mellan nämnden för arbete och välfärd och Region Kronoberg.
Kommunstyrelsen gav även i § 192/2018 kommunchefen i uppdrag att
parallellt fördjupa samarbetet med NAVET och Region Kronoberg samt att
utveckla det myndighetsövergripande samarbetet för att motverka
drogmissbruk.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 10/2019 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
återrapporteringen av uppdraget.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 219/2018 beslutat att ställa sig
bakom att skapa ett mobilt team i enlighet med upprättat förslag daterat april
2018.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 47

Dnr 2018-00352

Redovisning av uppdrag att söka samarbete och pröva
förutsättningar att införa samverkansteam vid
vårdnadstvister
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 233/2018 gett kommunchefen i uppdrag att söka
samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och pröva förutsättningarna
för att införa samverkansteam till stöd för barnets bästa vid vårdnadstvister.
Kommunchefen fördelade vidare uppdraget till förvaltningschefen för arbete
och välfärd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 11/2019 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
återrapporteringen av uppdraget.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 214/2018 överlämnat den översynen
som genomförts gällande arbetet med målgruppen till arbetsgruppen för ett
regionalt införande av Skottlandsmodellen.
Förvaltningschefen för arbete och välfärd har i en skrivelse, daterad 31
oktober, redogjort för ärendet.
I skrivelsen har bland annat följande bedömning gjorts:
Den bedömning som görs är att samverkansteam för stöd till barn och
föräldrar i samband med separation inte är möjligt att införa inom ramen för
de ordinarie verksamheterna. Detta på grund av att det i nuläget saknas
sådana resurser som krävs för att förändra arbetssättet och integrera den nya
modellen i det befintliga arbetet. Stiftelsen Allmänna Barnhusets
slutrapport beskriver dessutom att ett sådant förändringsarbete kräver både
tid och engagemang, samt nämner följande avgörande framgångsfaktorer:
• Ledningens stöd
• Resurser och kontinuitet i bemanning
• Uthållighet och mod
• Kunskap om förbättringsarbete, implementering och samverkan
• Kvalificerat processtöd under och efter förändringsarbetet
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Eftersom aktörerna inom samverkansteamet dessutom skulle befinna sig
inom olika förvaltningar och inom regionen skulle det krävas omfattande
resurser för att organisera och upprätthålla ett sådant tvärprofessionellt
arbetssätt.
Vidare görs bedömningen att målgruppen sannolikt kan lyftas i den
samverkan som ska etableras inom ramen för Skottlandsmodellen, genom att
familjerättslig kompetens involveras i det arbetet. På så sätt skulle det även
vara möjligt att undvika parallella arbetsprocesser och därigenom tillförsäkra
ett effektivt arbetssätt i arbetet med barn som lever i eller befinner sig i
riskzonen för utsatthet, däribland barn till föräldrar som separerat och
befinner sig i en vårdnadstvist.
Beslutet skickas till
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 48

Dnr 2017-00401

Återrapportering av uppdrag - Medborgarförslag om att
sätta brevlådor på enbart en sida av vägen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Bakgrund
I ett medborgarförslag, som inkom i juni 2017, föreslås att Växjö kommun
ska införa så kallad grön rutt. Grön rutt innebär att postlådor placeras på en
sida av gatan för att få så vis minska utsläpp och restid samt förbättra
trafiksäkerheten. Denna åtgärd har fallit väl ut i de kommuner som testat,
exempelvis Skellefteå och Piteå.
I § 14/2017 besvarar kommunfullmäktige medborgarförslaget med att ställa
sig positiv till förslaget och uppdrar till kommunstyrelsen att framföra
synpunkterna till PostNord. Kommunfullmäktige vill samtidigt tydliggöra att
ansvaret för att verkställa ett eventuellt beslut ligger inte på kommunen utan
på PostNord. Verkställighet av uppdraget beslutas av kommunstyrelsens
arbetsutskott i § 177/2017.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 29/2019 föreslagit att Kommunstyrelsen godkänner
återrapporteringen av uppdraget.
Tekniska förvaltningens trafikenhet har den 9 oktober 2018 träffat
företrädare för PostNord, där synpunkterna om grön rutt framfördes i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut i § 14/2017. På mötet meddelade
PostNord att man kommer påbörja införandet av grön rutt, och att
postnummer 352 51 kommer vara först ut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
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§ 49

Dnr 2019-00078

Rapport för 2018 från Rådet för samhällsbyggande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 201/2017 att inrätta ett råd för
samhällsbyggande genom att slå samman det tidigare stadsutvecklingsrådet
och träbyggnadsrådet.
Enligt Rådet för samhällsbyggandes bestämmelser, § 7, daterade 2017-08-17
ska rådet årligen före den 15 februari avge en rapport till kommunstyrelsen
om föregående års verksamhet
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 56/2019 föreslagit att kommunstyrelsen noterar
redovisningen.
Stadsarkitekt Henrik Wibroe har i en skrivelse daterad 23 januari 2019
lämnat en rapport över Rådet för samhällsbyggandes aktiviteter under
föregående år.
Beslutet skickas till
För kännedom
Stadsarkitekten
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§ 50

Dnr 2018-00552

Utredning om öppen förskola
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av utredningen.
Bakgrund
I budget 2018 anges uppdraget att utreda om ansvaret och resurserna för
öppen förskola bör finnas hos utbildningsnämnden eller nämnden för arbete
och välfärd. En utredning har genomförts av öppna förskolans syfte och
funktion för en ökad förståelse för om och hur verksamheten kan stärkas för
exempelvis ändamålsenlighet och effektivitet genom organisering.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 30/2019 föreslagit att kommunstyrelsen noterar
redovisningen av utredningen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 7 januari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
nuvarande organisering av öppna förskolan på familjecentralen i Araby
fungerar väl och skapar betydelsefulla kontaktvägar och kunskapsutbyten
mellan utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd
samt Region Kronoberg. Den öppna förskolan fyller en viktig funktion för
det lokala områdets föräldrar och barn genom att dels vara ett komplement
till förskolan, dels att vara ett behovsanpassat föräldrastöd. Den öppna
förskolan får därmed ett bredare syfte än att enbart handla om pedagogisk
omsorg. Som en del i en familjecentral handlar arbetsuppgifterna om att
stötta, lotsa och skapa relationer till föräldrarna. Genom att fysiskt vara
samlade under ett och samma tak kan verksamheten formas i ett
helhetsperspektiv efter föräldrars och deras barns behov.
De utmaningar som identifierats i utredningen bedöms fortfarande kvarstå
även om en gemensam organisering skulle bildas, bland annat genom att
Region Kronoberg är en ytterligare samverkansaktör. I utredningen bedöms
det finnas fler fördelar med att behålla nuvarande organisering för att inte
tappa viktiga ingångar och kontaktvägar i förvaltningarna som gör
familjecentralen unik och som bedöms vara central för familjecentralens och
öppna förskolans funktion.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Utbildningsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Utvecklingschefen
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§ 51

Dnr 2018-00541

Val att förrättas av kommunstyrelsen inför 2019
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§ 52

Dnr 2019-00093

Kompletterande val av revisorer för verksamhetsåret
2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Jonas Wanèr (V) till revisor i Stiftelsen Gustafs
Bjursjö för verksamhetsåret 2018.
Kommunstyrelsen utser Carl Geijer (M) till revisor i Tolgs Föreningslokal
Ekonomisk förening för verksamhetsåret 2018.
Bakgrund
Med anledning av att ett antal revisorer lämnat sina uppdrag vid årsskiftet
behöver kommunstyrelsen utse nya revisorer för granskning av
verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Kommunens revisorer har lämnat förslag på nya revisorer till
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunens revisorer
Valda revisorer
Stiftelsen Gustafs Bjursjö
Tolgs Föreningslokal Ekonomisk förening
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§ 53

Dnr 2019-00081

Politiska ansvarsområden 2019-2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fördela de politiska ansvarsområdena enligt
följande:
Universitetsråd
Landsbygd
Brottsförebyggande Rådet
Digitalisering
Samverkansråd
Infrastruktur
Stambanan.com, Pågatåg
Nordost

kommunstyrelsens presidium
kommunstyrelsens presidium
kommunstyrelsens presidium
Oliver Rosengren (M) och Tomas Thornell (S)
Ingår i hållbarhetsutskottets ansvarsområde
Catharina Winberg (M) och Tony Lundstedt (S)
Catharina Winberg (M) och Tony Lundstedt (S)

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att löpande utse politiska
representanter till styrgrupper och nätverk.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har under tidigare mandatperioder angett politiska
ansvarsområden för utvalda ledamöter i kommunstyrelsen i syfte att bättre
kunna bevaka frågorna inom dessa områden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 69/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att fördela de politiska ansvarsområdena enligt
följande:
Universitetsråd
kommunstyrelsens presidium
Landsbygd
kommunstyrelsens presidium
BRÅ
kommunstyrelsens presidium
Digitalisering
Oliver Rosengren (M) och Tomas Thornell (S)
Samverkansråd
Ingår i hållbarhetsutskottets ansvarsområde
Infrastruktur
Catharina Winberg (M) och Tony Lundstedt (S)
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att löpande utse politiska
representanter till styrgrupper och nätverk.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 31 januari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en
uppföljning av de politiska ansvarsområdena visar att uppdraget kopplat till
de politiska ansvarområdena varit otydligt och inte formaliserat. En
utmaning från ett tjänstepersonperspektiv är att det innebär fler personer att
föra dialog och förankra med samt att förankring mellan politisk ansvarig
och övriga majoriteten behöver bli bättre.
Fördelen är att i externa kontakter kan det vara bra att ha en dedikerad
person för särskilda frågor. Råd och styrgrupper likt samverkansråd,
cityföreningen, brottsförebyggande råd är formaliserade och skapar en
tydligare struktur både internt och externt. Bedömningen är att för externa
nätverk och styrgrupper/organisationer bör politiska representanter utses av
kommunstyrelsens arbetsutskott. För övriga ansvarsområden föreslås det
vara kommun presidium samt övriga kommunalråd dela på ansvaret. På så
sätt följs styrkedjan och både interna och externa kontakter underlättas.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tillägg:
Stambanan.com och Pågatåg nordost - Catharina Winberg (M) och Tony
Lundstedt (S)
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Oliver Rosengrens yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Valda representanter
Alla nämnder och styrelser
Alla avdelningschefer kommunledningsförvaltningen
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§ 54

Dnr 2019-00062

Val av representanter till internationella
samarbetsprojekt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar att Ulf Hedin (M) och Rose-Marie Holmqvist (S)
representerar Växjö kommun i det kommunala partnerskapet med
kommunen Vushtrri, Kosovo.
Kommunstyrelsen noterar att Sofia Stynsberg (M) och Tony Lundstedt (S)
representerar Växjö kommun i det kommunala partnerskapet med An Giang,
Vietnam, inom tema vatten.
Kommunstyrelsen utser Eva Johansson (C) att tillsammans med Tomas
Thornell (S) representera Växjö kommun i det kommunala partnerskapet
med kommunen JB Marks, Sydafrika.
Bakgrund
Växjö kommun har en positiv inställning till internationellt samarbete och
vill uppmuntra internationalisering av kommunen genom deltagande i
projekt och internationella nätverk.
Ett aktivt projektsamarbete skapar en förutsättning för att utveckla
kommunen och dess verksamheter på ett bra sätt genom att det bidrar till
kunskap, idéer, inspiration samtidigt som det stärker våra internationella
nätverk och sätter Växjö på kartan internationellt. Projekt kan samtidigt
bidra till delfinansiering av innovativ utveckling inom olika områden.
Kommunen uppmuntrar kommunalägda företag, förvaltningar politiker,
tjänstemän och andra samhällsaktörer att delta i internationella projekt och
utbyten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 53/2019 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen noterar att Ulf Hedin (M) och Rose-Marie Holmqvist (S)
representerar Växjö kommun i det kommunala partnerskapet med
kommunen Vushtrri, Kosovo.
Kommunstyrelsen noterar att Sofia Stynsberg (M) och Tony Lundstedt (S)
representerar Växjö kommun i det kommunala partnerskapet med An Giang,
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Vietnam, inom tema vatten.
Kommunstyrelsen utser Eva Johansson (C) att tillsammans med Tomas
Thornell (S) representera Växjö kommun i det kommunala partnerskapet
med kommunen JB Marks, Sydafrika.
Beslutet skickas till
För kännedom
Institutet för lokal och regional demokrati (ID)
Valda representanter
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§ 55

Dnr 2019-00076

Projektansökan för ny styrgrupp för det kommunala
partnerskapet med Vushtrri kommun, Kosovo till ICLD
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser två politiska representanter till styrgruppen, Ulf
Hedin (M) och Rose-Marie Holmqvist (S) samt uppdrar till kommunchefen,
utse en tjänstemannarepresentant samt tillsammans med ID och befintliga
styrgruppmedlemmar att ta fram en projektansökning gör en ny styrgrupp för
partnerskapet.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att underteckna
ansökningar, ekonomiska redovisningar och övriga handlingar inom ramen
för projektet.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att genomföra de projekt
som beviljas medel av ICLD.
4. Kommunstyrelsen godkänner att kostnaden för arbetet med
projektansökningarna belastar kommunstyrelsen, därefter står respektive
nämnd för kostnader som inte ryms i projektbudgeten (t.ex. arbetstid).
Bakgrund
Det kommunala partnerskapet mellan Växjö kommun och Komuna Vushtrri
Partnerskapet har en styrgrupp bestående av fyra personer från respektive
kommun. Minst två av dessa ska vara förtroendevalda och representera såväl
majoritet som opposition. För Växjös del sitter just nu; Ulf Hedin (M), RoseMarie Holmqvist (S), Bo Hjälmefjord, internationell projektutvecklare samt
Annika Ström, ID samordnare av styrgruppen.
Styrgruppens roll är att äga, styra och utveckla samarbetet samt förankra
samarbetet internt och sprida information externt. Förutom styrgrupp bedrivs
sedan ett antal projekt kring olika utvecklingsområden som kommunerna
tillsammans har identifierat och styrgruppen beslutat om.
Styrgruppen träffas två gånger per år, ett möte i respektive land för att fatta
långsiktiga beslut om samarbetet i stort, ta initiativ till nya projekt, följa
pågående arbete, utvärdera avslutade projekt och se till att resultaten görs
hållbara. Styrgruppen träffades senast i september 2018 i Vushtrri. Nästa
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styrgruppsmöte är planerat att hållas i Växjö under v 15, 2019. Styrgruppen
är obligatorisk att ha, enligt ICLD som finansierar partnerskapet, oavsett
antalet pågående projekt. För närvarande finns två pågående projekt SEKOS
2 som fokuserar på socialt entreprenörskap som pågår till december 2020
samt det nyligen beviljade och uppstartade MIS 2 som fokuserar på
miljöpedagogik i förskolan och pågår till december 2021.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 54/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen utser två politiska representanter till styrgruppen, Ulf
Hedin (M) och Rose-Marie Holmqvist (S) samt uppdrar till kommunchefen,
utse en tjänstemannarepresentant samt tillsammans med ID och befintliga
styrgruppmedlemmar att ta fram en projektansökning gör en ny styrgrupp för
partnerskapet.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att underteckna
ansökningar, ekonomiska redovisningar och övriga handlingar inom ramen
för projektet.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att genomföra de projekt
som beviljas medel av ICLD.
4. Kommunstyrelsen godkänner att kostnaden för arbetet med
projektansökningarna belastar kommunstyrelsen, därefter står respektive
nämnd för kostnader som inte ryms i projektbudgeten (t.ex. arbetstid).
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 25 januari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
ID (Institutet för lokal och regional demokrati)
För kännedom
Internationell projektutvecklare
Styrgruppen för Kosovo-samarbetet
Ansökningar skickas till ICLD
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§ 56

Dnr 2019-00023

Nominering av vigselförrättare 2019-2024
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår länsstyrelsen att för åren 2019–2024 förordna
Magnus Bengtsson, Per-Anders Löthman, Monica Tengius, Mats Rydberg,
Monica Sandberg, Madeleine Karlsson och Monica Skagne som borgerliga
vigselförrättare.
Bakgrund
Sedan den 1 maj 2009 gäller en ny äktenskapslagstiftning som bland annat
innebär att nya förordnanden som borgerlig vigselförrättare endast ska gälla
en tidsbestämd period. Växjö kommun föreslår anställda i Växjö
kommunkoncern samt förtroendevalda till länsstyrelsen som borgerliga
vigselförrättare.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 31/2019 föreslagit att kommunstyrelsen föreslår
länsstyrelsen att för åren 2019–2024 förordna Magnus Bengtsson, PerAnders Löthman, Monica Tengius, Mats Rydberg, Monica Sandberg,
Madeleine Karlsson och Monica Skagne som borgerliga vigselförrättare.
Ordförande har i en skrivelse daterad 15 januari 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att Magnus Bengtsson
förordnandes till borgerlig vigselförrättare av Länsstyrelsen i Kronobergs län
den 16 april 2014, och förordnandet går ut 1 maj 2019. Per-Anders Löthman
förordnandes till borgerlig vigselförrättare av Länsstyrelsen i Kronobergs län
den 6 maj 2014, och förordnandet går ut 6 maj 2019. Monica Tengius
förordnandes till borgerlig vigselförrättare av Länsstyrelsen i Kronobergs län
den 27 juni 2014, och förordnandet går ut 30 juni 2019. Mats Rydberg
förordnandes till borgerlig vigselförrättare av Länsstyrelsen i Kronobergs län
den 3 oktober 2014, och förordnandet går ut 15 oktober 2019. Monica
Sandberg förordnandes till borgerlig vigselförrättare av Länsstyrelsen i
Kronobergs län den 3 oktober 2014, och förordnandet går ut 15 oktober
2019.
Madeleine Karlsson arbetar som förvaltningschef på miljö- och
hälsoskyddskontoret och Monica Skagne är kommunchef. Ingen av dem har
varit vigselförrättare tidigare.
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronoberg
För kännedom
Magnus Bengtsson
Per-Anders Löthman
Monica Tengius
Mats Rydberg
Monica Sandberg
Madeleine Karlsson
Monica Skagne
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§ 57

Dnr 2019-00064

Driftbidrag till samlingslokaler 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela bidrag på totalt 2 882 000 kronor för
2019 till föreningar som driver samlingslokaler enligt förslag i
kommunchefens skrivelse daterad 22 januari 2019.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har en budget för 2019 på 2 982 000 kronor att fördela till
föreningar som driver samlingslokaler i Växjö kommun. Efter förslag till
utdelning återstår 100 000 kronor av budgeten för eventuella ansökningar av
investeringsbidrag.
Möjlighet finns även för föreningarna att söka bidrag hos Boverket eller
kommunalt lån.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 48/2019 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
fördela bidrag på totalt 2 882 000 kronor för 2019 till föreningar som driver
samlingslokaler enligt förslag i kommunchefens skrivelse daterad 22 januari
2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 januari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
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§ 58

Dnr 2018-00601

Ansökan om investeringsbidrag för allmänna
samlingslokaler, Tjureda Bygdegårdsförening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Tjureda byggnadsförening bidrag med maximalt
30 procent av totalkostnaden under förutsättning att föreningen beviljas
bidrag från Boverket. Pengarna tas från bidrag till samlingslokaler 2019.
Bakgrund
Tjureda byggnadsförening ansökte i en skrivelse 2018-12-06 om kommunalt
bidrag för medfinansiering till deras renoveringsprojekt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 49/2019 föreslagit att kommunstyrelsen beviljar
Tjureda byggnadsförening bidrag med maximalt 30 procent av
totalkostnaden under förutsättning att föreningen beviljas bidrag från
Boverket. Pengarna tas från bidrag till samlingslokaler 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 januari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
totalkostnaden för projektet uppgår till 50 000 kronor och 30 procent av
totalkostnaden, vilket innebär 15 000 kronor, söks av Växjö kommun.
Föreningen söker även bidrag från Boverket.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Tjureda Bygdegårdsförening
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§ 59

Dnr 2018-00570

Höjning av hemsändningsbidrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om en höjning av hemsändningsbidraget med
10 kronor per hemsändning. Höjningen gäller från och med 2019.
Bakgrund
Hemsändningsbidraget är ett värdefullt bidrag för butikernas möjlighet att ge
service till de hushåll som är behov av detta. Det bidrar även till en social
funktion för de kunder som har svårt att ta sig till butiken.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 7/2019 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar om en
höjning av hemsändningsbidraget med 10 kronor per hemsändning.
Höjningen gäller från och med 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 6 december 2018 redogjort för
ärendet, och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att bidraget
idag är 100 kronor per hemsändning. Kostnaden delas mellan Växjö
kommun och Region Kronoberg enligt förhållandet 65/35. För varje
hemsändning betalar kommunen 65 kronor och regionen 35 kronor. Region
Kronoberg vill inför 2019 höja bidraget till handlaren/affären till 150 kronor
per hemsändning och samtidigt ändra fördelningen mellan kommun och
region enligt förhållandet 50/50. Detta innebär att Växjö kommun går från
65 kronor till 75 kronor per hemsändning och Region Kronoberg går
från 35 kronor till 75 kronor per hemsändning.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Näringslivschefen
Utvecklingschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
43 (99)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-12

§ 60

Dnr 2018-00428

Ansökan om verksamhetsbidrag 2019 för Globala
Kronoberg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan.
Bakgrund
Globala Kronoberg har inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag på
350 000 kronor för 2019.
Globala Kronoberg jobbar med kulturella utbyten och internationella projekt
i kommuner i Kronoberg. Verksamhetsbidraget ska användas till att stödja
ungdomar som bor i Växjö att delta i volontärprojekt utomlands, koordinera
unga från Europa att delta i volontärprojekt i Växjö, anordna internationella
utbyten, anordna informationsträffar och lokala aktiviteter för integration.
Den 21 september 2018 lämnade Globala Kronoberg en redovisning av
verksamheten för 2017. Sammanfattningsvis redovisas att man arrangerat
internationellt ungdomsläger i Växjö, koordinerat tio volontärer i Växjö i tre
olika organisationer, hållit informationsträffar om internationella möjligheter
på gymnasieskolor, arbetsförmedlingen, biblioteket med mera. Under 2017
skickades inga Växjöungdomar ut på volontärtjänst.
Verksamheten ska bidra till att ge möjligheter för ungdomar att skaffa sig
erfarenheter genom internationella utbyten, bidrar till att ungdomar från
andra länder kommer till Växjö som volontärer och bidrar med sina
kunskaper och erfarenheter och därigenom till internationalisering och
kompetensförsörjning till kommunen. Globala Kronoberg ser att man är en
resurs för både ungdomar, kommunala verksamheter och ideella föreningar i
Växjö.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 9/2019 föreslagit att kommunstyrelsen avslår
ansökan.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 30 november 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att verksamheten i
begränsad utsträckning kommer Växjöungdomar till del i dagsläget. Det
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finns potential i att använda europeisk volontärtjänst både som sändande och
mottagande av ungdomar, exempelvis i arbetet med arbetssökande
ungdomar. Detta är under förutsättning att verktyget användas aktivt i större
utsträckning av de som arbetar med målgruppen det vill säga både från
Globala Kronoberg, kommunens och arbetsförmedlingens sida.
Förutsättningar bedöms inte finnas hos verksamheten själva eller hos
samarbetspartners för att skapa det värde som man vill uppnå.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 220/2018 lämnat nedanstående
yttrande:
Den rådande goda arbetsmarknaden möjliggör för ungdomarna i länet att
etablera sig på arbetsmarknaden i större utsträckning jämfört med tidigare år.
Detta medför att målgruppen som är i behov av arbetsmarknadsinsatser har
större behov av tidskrävande arbetsmarknadsåtgärder. I målgruppen som
befinner sig utanför arbetsmarknaden är det färre ungdomar som är beredda
att arbeta som volontärer utomlands. Förberedning av målgruppen på
arbetsmarknadsenheterna skulle kräva mycket tid och resurser. I dagsläget
finns det inte ett genomarbetat arbetssätt i organisationen för att förbereda
målgruppen.
Globala Kronoberg redogör att verksamhetens utfall har minskat under de
två senaste åren vilket beror på att processen som leder fram till att en
ungdom väljer att bli volontär tar tid. Minskningen av antalet personer som
vill arbeta som volontärer utomlands kan bero på att verksamheten har
minskat antalet timmar de kan lägga på rådgivning och information.
Nämnden för arbete och välfärd ser inte ett tillräckligt mervärde utifrån
nämndens ansvar och uppdrag för att finansiera en sådan verksamhet i
dagsläget. Däremot anser nämnden att en verksamhet som Globala
Kronoberg har stor betydelse för målgruppen som är i behov av
internationella erfarenheter och insatser.
Beslutet skickas till
För kännedom
Globala Kronoberg
Utvecklingschefen
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 61

Dnr 2018-00647

Fördelning av medel ur klimatkontot 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att måltidsorganisationen får 108 000 kronor ut
klimatkontot 2019.
Bakgrund
De tillgängliga medlen i klimatkontot 2019 är 108 000 kr.
När ansökningstiden var slut hade fyra ansökningar till Klimatkontot
inkommit:
• Arbete och Välfärd: "Lätta elfordon i verksamheterna" vilket handlar om
inköp av två stycken fordon av typen Zbee, ett täckt fordon som kan ses som
ett mellanting mellan elcykel och elbil.
• Kultur och Fritid/Stadsbiblioteket: "Möjliggöra digital läsning" vilket
handlar om inköp av sex stycken hublet-plattor som är tänkta att ersätta
papperstidningar och papperstidskrifter.
• Måltidsorganisationen: " One Planet Plate - märkning av måltider" vilket
handlar om ett måltidskoncept från WWF och en enkel märkning av hållbara
måltider som gynnar klimatet, den biologiska mångfalden och hälsan.
Ansökan gäller bidrag till inköp av godkänt beräkningsverktyg. Mashie som
är måltidsorganisationens kostdataprogram är godkänt för One Planet Plate
men är en klimatmodul som måltidsorganisationen idag saknar men som kan
köpas till. Dessutom ingår utbildning av personal.
• Värends Räddningstjänst: " Solcellsanläggning för laddning av elfordon
vid Nothemmet".
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 8/2019 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar
att måltidsorganisationen får 108 000 kronor ut klimatkontot 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse den 4 januari redogjort för de inkomna
ansökningarna och bedömt dem samt lämnat två alternativa förslag till
beslut.
• Kommunstyrelsen beslutar att måltidsorganisationen får 108 000 kr.
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• Kommunstyrelsen beslutar att arbete och välfärd samt
måltidsorganisationen får dela på de tillgängliga medlen. Arbete och välfärd
får 50 000 kr och måltidsorganisationen 58 000 kr.
Kommunchefen förordar det första alternativet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Hållbarhetschefen
För kännedom
Sökanden
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§ 62

Dnr 2018-00682

Omdiplomering samt handlingsplan och målsättning
2019-2020 för Växjö kommuns offentliga konsumtion av
Fairtrade-produkter
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner den reviderade målsättningen och
handlingsplanen för den offentliga konsumtionen av Fairtrademärkta
produkter i Växjö kommunkoncern 2019–2020, i enlighet med
kommunchefens skrivelse daterad 23 januari 2019.
2. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att styrgruppen för Växjö
Fairtrade City arbetar för en omdiplomering under 2019 och 2020.
3. Kommunstyrelsen utser Magnus Wåhlin (MP), Gunnar Nordmark (L)
och Rose-Marie Holmqvist (S) att representera Växjö kommun som
politiskt tillsatta ledamöter i styrgruppen för Växjö Fairtrade City.
Bakgrund
Inför förnyelseansökan av Växjö som en Fairtrade City behöver Växjö
kommunkoncern återigen revidera sin målsättning och handlingsplan för
arbetet med att öka den offentliga konsumtionen av Fairtrade-märkta under
2019 och 2020.
I § 91/2017 fastställdes målsättning och handlingsplan för 2017 och 2018
och år 2014 fastställde kommunstyrelsen målsättning och handlingsplan för
2014, 2015 och 2016. Ärendet återkommer med andra ord ungefär vartannat
år. Växjö kommun diplomerades som en Fairtrade City i oktober 2008.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 14/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner den reviderade målsättningen och
handlingsplanen för den offentliga konsumtionen av Fairtrademärkta
produkter i Växjö kommunkoncern 2019–2020, i enlighet med
kommunchefens skrivelse daterad 23 januari 2019.
2. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att styrgruppen för Växjö
Fairtrade City arbetar för en omdiplomering under 2019 och 2020.
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3. Kommunstyrelsen utser Magnus Wåhlin (MP), Gunnar Nordmark (L)
och Rose-Marie Holmqvist (S) att representera Växjö kommun som
politiskt tillsatta ledamöter i styrgruppen för Växjö Fairtrade City.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 23 januari 2019, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Hållbarhetschefen
Alla nämnder och bolag
För kännedom
Styrgruppen för Växjö Fairtrade City
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§ 63

Dnr 2018-00607

Kommunstyrelsens årsrapport 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsrapport 2018.
2. Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av 2018 års intern kontroll.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda
riktlinjerna för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter
upprätta en årsrapport.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 39/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsrapport 2018.
2. Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av 2018 års intern kontroll.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 28 januari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att årsrapporten
visar att måluppfyllelsen för kommunstyrelsen sammantaget är
god – uppdrag har verkställts, och i de flesta fall är utfallet mycket positivt.
Årsrapporten visar att de flesta insatser har genomförts enligt plan och med
gott utfall. Vissa uppdrag löper vidare under nästa år. Arbetet inom
riktningsmålen fortsätter för kommunstyrelsen under kommande år och tar
avstamp i de behov som har identifierats i planeringsunderlag, prognoser och
årsrapport.
Kommunstyrelsens sammanlagda resultat hamnar på +32 mkr. De största
budgetavvikelserna finns inom måltidsorganisationen (+14 mkr), IT (+4
mkr), anslag för e-arkiv (+5,4 mkr) och försenade rekryteringar (ca +6 mkr).
Den generella inställningen kring återhållsamhet i verksamheterna har
genererat plus, och förvaltningen levererar i större utsträckning som en
helhet. Vi har fortsatt med förbättrad totalstyrning, där det dels blir tydligt att
varje avdelning ska hålla sin budget och dels att förvaltningens delar hör
samman i en helhet. Överskottet beror bl.a. på pågående omstrukturering av
nuvarande organisation, fortsatt fokus på förbättrad styrning, betoning av
vikten att följa styrkedjor och effekter av processorienterat arbetssätt.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
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§ 64

Dnr 2019-00075

Växjö kommunkoncerns skuldportfölj per 2018-12-31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av Växjö kommunkoncerns
skuldportfölj per 2018-12-31.
Bakgrund
Enligt Finanspolicy Växjö Kommunkoncern – närmare riktlinjer, fastställd
av kommunstyrelsen 2016-12-06 (§ 489) 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
Årets rapport har i sin helhet sammanställts av ekonomikontoret,
kommunledningsförvaltningen, som under 2018 har övertagit ansvaret för
ekonomi- och lånadministration från moderbolaget i VKAB-koncernen.
Vi har dock valt att göra redovisningen i 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 § 55/2019 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna redovisningen av Växjö kommunkoncerns skuldportfölj per 201812-31.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 januari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
arbetet med att utveckla kommunkoncernens skuldförvaltning fortsätter
2019 i syfte att hantera och minska de finansiella riskerna på ett rationellt
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och kostnadseffektivs sätt.
Trots en hög tillväxt och investeringsnivå inom kommunkoncernen 2018 har
skulderna inte ökat och likviditeten är fortsatt god. Räntebindningen är
relativt kort jämfört med policy vilket kommer att adresseras vid planerade
upplåningstillfällen 2019 när lån om sammanlagt ca 1.500 mkr 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.
Vidare framgår att aktuell rapport för Växjö kommunkoncern upprättas och
redovisas för kommunstyrelsen vid delårsbokslut och årsbokslut. Enligt
Finanspolicy Växjö Kommunkoncern – närmare riktlinjer ska även
motsvarande rapport på bolagsnivå upprättas och redovisas till respektive
bolagsstyrelse inom kommunkoncernen vid varje styrelsemöte. Eventuella
avvikelser mot finanspolicy samt eventuella övriga riktlinjer ska rapporteras
snarast möjligt.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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§ 65

Dnr 2018-00610

Kommunstyrelsens internbudget 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget för 2019, upprättad 12
februari 2019 med följande tillägg:
- Uppdrag att Växjö kommun genomför avslutningsintervjuer för samtliga
som avslutar sin anställning.
2. Kommunstyrelsen antar föreslagen intern kontrollplan för 2019, upprättad
12 februari 2019.
Bakgrund
Kommunstyrelsen upprättar årligen en internbudget utifrån den budgetram
som beslutats av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 65/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget för 2019, upprättad 12
februari 2019.
2. Kommunstyrelsen antar föreslagen intern kontrollplan för 2019, upprättad
12 februari 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 28 januari 2019, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det i
kommunfullmäktiges budget fastställs fördelning av resurser till nämnden.
Nämnden ska därför upprätta en detaljerad internbudget, och där formulera
nämndens åtagande för att bidra till kommunfullmäktiges mål med de
resurser man har. Internbudgeten är planeringsverktyg för det kommande
verksamhetsåret.
Kommunchefen har även i en skrivelse, upprättad 12 februari 2019, lämnat
förslag till internbudget och intern kontrollplan för 2019.
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Tomas Thornell (S) och Johnny Werlöv
(V):
1. Kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget för 2019, upprättad 12
februari 2019, med följande ändringar och tillägg:
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Ändringar
• nettobudget för 2019 minskas med 25 miljoner kronor fördelat på 10
miljoner kronor från måltidsorganisationen och 15 miljoner från
kommunstyrelsens interna verksamhet.
• kommunstyrelsen överlåter 10 miljoner kronor till utbildningsnämnden för
att bidra till jämlik skola.
• kommunstyrelsen överlåter 15 miljoner kronor till omsorgsnämnden.
Tillägg
• uppdrag att Växjö kommun genomför avslutningsintervjuer för samtliga
som avslutar sin anställning.
• uppdrag att Växjö kommun tillämpar direktanvisningar till kommunens
bostadsbolag.
2. Kommunstyrelsen antar föreslagen intern kontrollplan för 2019, upprättad
12 februari 2019.
Anna Tenje (M) med instämmande av Catharina Winberg (M), Eva
Johansson (C), Gunnar Nordmark (L) och Oliver Rosengren (M):
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
- Uppdrag att Växjö kommun genomför avslutningsintervjuer för samtliga
som avslutar sin anställning.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
Ja för att rösta på Anna Tenjes (M) yrkande
Nej för att rösta på Julia Bergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt Anna Tenjes (M) yrkande med nio röster
mot sex röster för Julia Bergs (S) yrkande.
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LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM
TJÄNSTGÖR
Eva Johansson
(C)
Malin Lauber
Arijeta Reci (S)
(S)
Oliver
Rosengren (M)
Catharina
Winberg (M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist Anna Zelvin (KD)
(KD)
Gunnar
Nordmark (L)
Magnus P
Wåhlin (MP)
Julia Berg (S)
Martin Edberg
(S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Tomas Thornell
(S)
Maria Garmer
Johnny Werlöv (V)
(V)
Conny Lindahl Christer Svensson
(SD)
(SD)
Anna Tenje
(M), ordförande
Omröstningsresultat

JA

NEJ

AVSTÅR

JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
9

6

Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschef
För kännedom
Förvaltningschef kommunledningsförvaltningen
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§ 66

Dnr 2018-00657

Fastställande av särskilt pris för mark avsedd för
förskola på del av fastigheten Växjö 9:34
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för mark inom del av fastigheten
Växjö 9:34. Priset för marken inom berört område beslutas bli 500 kronor/m2
och jämte villkor i övrigt.
Bakgrund
Området som är cirka 3 450 m2 ingår i detaljplanen för Norrastugan 2,
Norremark, Växjö kommun. Detaljplanen vann laga kraft den 22 november
2018. Detaljplanen medger skola i högst tre våningar. Den östra delen av
fastigheten består av prickmark och får inte bebyggas. Området är beläget i
östra änden av Norremarksvägen, jämte Växjö Fastighetsförvaltnings AB:s
(Vöfabs) fastighet Norrastugan 2, bilaga 1.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 8/2019 föreslagit att kommunstyrelsen fastställer
särskilt pris för mark inom del av fastigheten Växjö 9:34. Priset för marken
inom berört område beslutas bli 500 kronor/m2 och jämte villkor i övrigt.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 12 december 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att markområdet
är ca 3 450 m2 och är tänkt att säljas, till Vöfab, för ändamål i enlighet med
detaljplan. Vöfab äger sedan tidigare del av detaljplaneområdet och har för
avsikt att uppföra förskola med tillhörande utemiljö.
Försäljningspris för marken föreslås bli 500 kronor/m2 vilket är ett pris som
mark för förskolor tidigare har sålts för inom områdena Vikaholm,
Torparängen, Hovshaga Centrum samt Öjaby. Bedömning är att föreslagen
prissättning är marknadsmässig i enlighet med kommunens riktlinjer.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
VD, Vöfab

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
57 (99)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-12

§ 67

Dnr 2018-00291

Fastställande av särskilt pris för bostadsmark inom
fastigheten del av Växjö 6:2 samt Tåget 2 vid
Pomonavägen, Hovshaga Centrum
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för tomtmark inom fastigheterna
del av Växjö 6:2 samt Tåget 2 vid Hovshaga Centrum på Hovshaga. Priset
för marken inom berört område beslutas bli 800 kr/m2 mark.
Bakgrund
Fastigheterna ingår i detaljplanen för Kv. Tåget, Hovshaga Centrum, Växjö
kommun. Detaljplanen vann laga kraft 2018-03-28. Detaljplanen medger
användningsområdena bostäder, centrumverksamhet och vård samt en
bebyggelse upp till 5 våningar. Området är beläget på befintlig gatumark i
korsningen Pomonavägen och Björnbärsvägen, bilaga 1.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 52/2019 föreslagit att kommunstyrelsen fastställer
särskilt pris för tomtmark inom fastigheterna del av Växjö 6:2 samt Tåget 2
vid Hovshaga Centrum på Hovshaga. Priset för marken inom berört område
beslutas bli 800 kr/m2 mark.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 9 maj 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att markområdet är ca 1
902 m2 och består av befintlig gatumark som tidigare använts som
bussvändslinga samt av mark för en transformatorstation. Marken är tänkt att
säljas, till Cartagena AB:s projektbolag, Fastigheten Hovshaga Centrum AB.
Fastigheten Hovshaga Centrum AB äger även angränsande fastighet och har
för avsikt att använda marken i enlighet med gällande detaljplan.
Då marken utgör ett hörn i en korsning kan den inte säljas till någon annan
byggherre och kan ej heller anses utgöra en egen lämplig fastighet att stycka
av och bebygga. Cartagena AB måste även för att kunna nyttja ytan, bekosta
flytt av Veab:s transformatorstation som finns inom området.
Försäljningspris för marken föreslås bli 800 kr/m2 mark vilket är
motsvarande det pris som är fastslaget för radhustomter på bostadsområdet
Hovshaga Centrum på andra sidan Kungsgårdsvägen. Bedömning är att
föreslagen prissättning är marknadsmässig i enlighet med kommunens
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riktlinjer.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
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§ 68

Dnr 2019-00079

Fastställande av särskilt pris för del av fastigheten
Växjö 9:11 vid Erik Norbergs väg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för mark inom del av fastigheten
Växjö 9:11, bilaga 1. Priset för marken inom berört område beslutas bli 350
kr/m2 mark jämte villkor i övrigt.
Bakgrund
Företaget Bladhs fastigheter AB vill förvärva och detaljplanelägga del av
den kommunala fastigheten Växjö 9:11, väster om deras befintliga fastighet
vid Erik Norbergs väg på Norremark. På fastigheten vill företaget utöka
befintlig verksamhet (verkstad, bilprovning och bilförsäljning) samt utveckla
nya verksamheter. Området är idag skogsmark och saknar detaljplan.
Försäljningen villkoras av att detaljplan för området antas genom beslut som
vinner laga kraft.
Försäljningsområdet är ca 8 500 m2 och är tänkt att säljas i befintligt skick.
Storleken på ytan kan både öka och minska beroende på hur den kommande
detaljplanen utformas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 71/2019 föreslagit att kommunstyrelsen fastställer
särskilt pris för mark inom del av fastigheten Växjö 9:11, bilaga 1. Priset för
marken inom berört område beslutas bli 350 kr/m2 mark jämte villkor i övrigt.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 31 januari 2019, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att området som
är tänkt att säljas är ett lågt liggande markparti med dåliga markförhållanden.
För att kunna exploatera området krävs en omfattande urgrävning och
uppfyllnad.
En sammanvägd bedömning har gjorts av prisnivån med tanke på
markområdets geografiska läge, kostnad för att iordningsställa området, vad
kommunen skulle kunna använda marken till, den nytta köparen kan ha av
den samt vad kommunen säljer mark för på Norremark.
Kommunens prissättning för planlagd, uppfylld och grovterraserad
verksamhetsmark utmed Grusåsvägen på Norremark är 500–600 kr/m2 mark.
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En extern värdering av marken har i detta fall inte utförts då en sådan inte
förväntas kunna ge en bättre prisindikation. Bedömning är att föreslagen
prissättning är marknadsmässig i enlighet med kommunens riktlinjer.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
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§ 69

Dnr 2019-00032

Exploateringskalkyl för Öpestorp 3:4, Gemla
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner exploateringskalkyl, enligt bilaga 1, för
exploateringsområde Öpestorp 3:4, Gemla avseende de delar som berör
kommunstyrelsens ansvarsområden.
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för tomtmark inom
exploateringsområde Öpestorp 3:4. Inom berört område tas ett tilläggspris
om 200 kr/m2 ut utöver det fastslagna priset om 100 kr/m2.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner exploateringskalkyl för
exploateringsområde Öpestorp 3:4, Gemla, enligt bilaga 1.
Bakgrund
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen (KS § 322/2018) ska tekniska
nämnden och kommunstyrelsen godkänna respektive del av
exploateringskalkylen innan byggnadsnämnden antar ny detaljplan.
Överstiger investeringen 20 miljoner kronor ska kommunfullmäktige anta
exploateringskalkylen. Ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige den 26
februari 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 70/2019 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
exploateringskalkyl, enligt bilaga 1, för exploateringsområde Öpestorp 3:4,
Gemla avseende de delar som berör kommunstyrelsens ansvarsområden.
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för tomtmark inom
exploateringsområde Öpestorp 3:4. Inom berört område tas ett tilläggspris
om 200 kr/m2 ut utöver det fastslagna priset om 100 kr/m2.
Vidare föreslår arbetsutskottet att kommunfullmäktige godkänner
exploateringskalkyl för exploateringsområde Öpestorp 3:4, Gemla, enligt
bilaga 1.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 14 januari 2019, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
som grund för exploateringskalkylen har en förprojektering av området
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gjorts och intäkterna har beräknats utifrån den aktuella detaljplanens
förutsättningar.
Projektets totala utgifter uppgår till cirka 23 miljoner kronor inklusive
gata/park/natur, VA och kvartersmark. Intäkterna (försäljning av mark till av
kommunfullmäktige fastställt pris och anläggningsavgift VA) är beräknade
till 12 miljoner kronor.
Vidare framgår av skrivelsen att för att kunna ta fram försäljningsbara tomter
och för att kunna bygga ut exploateringsområdet på ett rationellt och
ekonomiskt försvarbart sätt, behöver området massbalanseras innan
försäljningen. För att finansiera denna massbalansering/grovterrassering och
för att minska underskottet i exploateringskalkylen föreslås att en
tilläggsköpeskilling om 200 kr/m2 tas ut för kvartersmarken.
Förslaget till prissättning ger kostnadstäckning för grovterrasseringen av
kvartersmarken och förbättrar ekonomin med 8,6 miljoner kronor. Tekniska
förvaltningens samlade totala investeringskostnad uppgår i kalkylen till 19
miljoner kronor fördelat på 7 miljoner kronor för VA-investeringar och 12
miljoner kronor på skattesidan (gata/park/natur).
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§ 70

Dnr 2018-00649

Skrivelse angående begäran om skärpta krav på
tillträdesskydd för fyrverkerier- Per Hultman (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen och uppdrar till kommunchefen att
tillskriva berörd myndighet i frågan.
Bakgrund
Per Hultman (S) har i en skrivelse inkommen till kommunstyrelsen i
december 2018 föreslagit att kommunstyrelsen författar en begäran till MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om att de ska ge ut nya
föreskrifter där stöldbegärligheten av fyrverkerier får en nivå av typ A eller
B.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 57/2019 föreslagit att kommunstyrelsen bifaller
skrivelsen och uppdrar till kommunchefen att tillskriva berörd myndighet i
frågan.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 18 januari 2019 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen ser positivt
på att författa en skrivelse till MSB angående skärpta krav på tillträdesskydd
för förvaring av fyrverkerier.
Enligt nuvarande föreskrift, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrift om hantering av explosiva varor (MSBFS 2016:3), placeras
fyrverkerier i kategori F2-F4 i begärlighetsgrad B eller C.
I B placeras ämnen, blandningar och föremål med risk för massexplosion (en
massexplosion är en explosion som påverkar så gott som hela mängden
praktiskt taget samtidigt) eller ämnen, blandningar och föremål med risk för
splitter och kaststycken men inte massexplosion.
I C placeras ämnen, blandningar och föremål med risk för brand, och mindre
risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion
a. vars förbränning leder till avsevärd strålningsvärme, eller
b. vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkningar genom
tryckvåg eller splitter och kaststycken.
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Indelningen ovan är gjord enligt FN:s modellregelverk för transport av
farligt gods.
För fyrverkerier som placeras i B gäller tillträdesskydd som motstår angrepp
med handhållna verktyg och elektriska verktyg i minst 10 minuter. För
fyrverkerier som placeras i C gäller tillträdesskydd motsvarande hänglås i
minst hänglåsklass 2, och beslag i motsvarande klass, enligt Svenska
stöldskyddsföreningens normer SSF014 och SSF 018.
Kommunledningsförvaltningen anser att MSB inte tagit hänsyn till
tillträdesskyddet utifrån stöld av den explosiva varan utan bedömer behovet
av skydd endast utifrån risken för brand alternativt explosion.
Under de senaste tre åren har Växjö kommun, Värends räddningstjänst och
Polisen lagt stora resurser för att förhindra stöld av fyrverkerier under
försäljningsperioden innan nyår. Detta har gjorts genom information till
handlarna, aktiv tillståndshantering och platsbesök av samtliga aktörer
(räddningstjänst, polis och fältgrupp). Vi har under dessa år erfarit att stölder
av större partier med fyrverkerier ger stora negativa effekter i samhället som
tillexempel social oro samt attacker mot blåljusorganisationer.
Konsekvenserna för dessa stölder är något som påverkar samhället under en
längre period.
Yrkanden
Tomas Thornell (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Säkerhetschefen
För kännedom
Per Hultman
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§ 71

Dnr 2019-00060

Skrivelse om strategiskt arbete för att säkra Växjös
välfärd och tillväxt med en kraftfullare kommunkoncern
- Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist
(KD), Gunnar Nordmark (L) och Magnus P Wåhlin (MP)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att förstärka
helhetssynen i koncernen, samt finna ytterligare samordningsvinster
bland och emellan samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.
Syftet är att skapa ett ökat fokus på det kommunala kärnuppdraget och
identifiera möjliga besparingar, effektiviseringar och
produktivitetsökningar. Samt att efter en koncernövergripande,
djuplodande kartläggning och genomlysning återkomma med förslag på
vilka aktiviteter och åtgärder som krävs för att uppfylla syftet.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återrapportera
uppdraget med förslag på både kort- och långsiktiga åtgärder senast vid
halvårsskiftet 2019.
Bakgrund
Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar
Nordmark (L) och Magnus P Wåhlin (MP) har den 21 januari 2019
inkommit med en skrivelse om koncernövergripande kartläggning rörande
kommunal välfärd. Skrivelsens författare vill genomföra en djupgående
genomlysning av hela kommunkoncernen för att hittar kostnads- och
verksamhetseffektiviseringar som kan bidra till ökat fokus på det
kommunala kärnuppdraget i verksamheterna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 58/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att förstärka
helhetssynen i koncernen, samt finna ytterligare samordningsvinster
bland och emellan samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.
Syftet är att skapa ett ökat fokus på det kommunala kärnuppdraget och
identifiera möjliga besparingar, effektiviseringar och
produktivitetsökningar. Samt att efter en koncernövergripande,
djuplodande kartläggning och genomlysning återkomma med förslag på
vilka aktiviteter och åtgärder som krävs för att uppfylla syftet.
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2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återrapportera
uppdraget med förslag på både kort- och långsiktiga åtgärder senast vid
halvårsskiftet 2019.
Yrkanden
Christer Svensson (SD) med instämmande av Oliver Rosengren (M): Bifall
till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 72

Dnr 2018-00634

Motion om att bekämpa bidragsbrott- Christer
Svensson (SD)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen. Växjö kommun arbetar kontinuerligt
med att bekämpa bidragsbrott och samarbetar med Polisen och andra berörda
myndigheter i denna fråga.
Reservation
Christer Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Likhet inför lagen, och även statens pengar är ju våra skattemedel. Att slösa
med skattemedel är i högsta grad oansvarigt. Jag reserverar mig mot beslutet.
Bakgrund
Christer Svensson (SD) har i november 2018 inkommit med en motion om
att bekämpa bidragsbrott där han föreslår att Växjö kommun ska polisanmäla
alla ensamkommande barn som ljugit om sin ålder för brott mot
bidragsbrottslagen och att kommunen ska återkräva felaktigt utbetalda bidrag
och/eller ersättningar från ensamkommande barn som ljugit om sin ålder.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 12/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
motionen. Växjö kommun arbetar kontinuerligt med att bekämpa
bidragsbrott och samarbetar med Polisen och andra berörda myndigheter i
denna fråga.
Förvaltningschefen för arbete och välfärd har i en skrivelse, daterad 6
december 2018, redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att
Migrationsverket anvisar kommunerna att ansvara för boende och omsorg
för asylsökande barn som saknar legal vårdnadshavare, så kallade
ensamkommande barn. Kommunen har då skyldighet att utreda barnets
behov enligt Socialtjänstlagen (SoL) och ansvarar för att barnets behov av
boende och daglig omsorg blir tillgodosett. Barnen beviljas placering enligt
4 kap 1 § SoL vid HVB eller i familjehem beroende på deras ålder, behov
och förutsättningar.
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Det förekommer i regel inga andra bidrag/ersättningar som betalas ut till
dessa barn, kostnader för mat och fritidsaktiviteter ingår inom ramen för
placeringen i HVB/familjehem. Under tiden som ensamkommande barn är
asylsökande utgår dagersättning till dem från Migrationsverket. Denna
ersättning avser fickpengar och kostnader till kläder. Kostnaderna för
placeringen HVB/familjehem och återsöks och finansieras därmed av statlig
ersättning.
Inom Växjö kommuns mottagande av ensamkommande barn har det under
hösten 2017 förekommit att Migrationsverket fattat beslut om uppskrivning i
ålder i ett antal individers ärende. I samband med uppskrivning i ålder har
ansvaret för boende övergått till Migrationsverket och dessa individers
placering har då avslutats. Växjö kommun har inte beviljat någon form av
bistånd efter beslut om uppskrivning i ålder.
Samtliga som skrivits upp i ålder har överklagat dessa beslut och det är
oklart om besluten ännu vunnit laga kraft. Det är först efter att Växjö
kommun fått kännedom om att besluten vunnit laga kraft som det vore
möjligt att agera i frågan, eftersom beslutet om uppskrivning i ålder blir
fastställt först då. Inom Växjö kommuns befogenhet finns inga möjligheter
att inhämta den informationen från Migrationsverket.
Eftersom kostnaderna för mottagandet finansierats av statlig ersättning
behöver det utredas om det är Växjö kommun eller någon statlig myndighet
har rätt att återkräva medel. Det är viktigt att beakta de kostnader som
handläggningen av detta arbete skulle innebära för Växjö kommun i
förhållande till att det inte finns ekonomiska medel att återkräva i och med
att statlig ersättning redan betalats ut för kostnaderna för dessa individer.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
69 (99)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-12

§ 73

Dnr 2018-00625

Motion om jämlikhet i Växjömoskén- Christer Svensson
(SD)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen. Växjö kommun har inte beslutanderätt
inom detta område.
Reservation
Christer Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Det kan mycket väl stämma att kommunen inte kan påverka speciellt mycket
inom moskén. Det blir en fråga om likhet inför lagen (diskrimineringslagen
2008:587, direkt/ indirekt diskriminering) och Växjö Kommuns har en
policy om jämlikhet
Ett utdrag från ”Växjö kommuns mångfaldsprogram 2015-2025”:
Jämställdhet innebär en jämn fördelning av inflytande, villkor och makt
mellan könen. Man kan ibland förväxla jämställdhet med jämlikhet.
Skillnaden är att jämställdhet är mellan könen och jämlikhet rör alla
människors värde.
Jag reserverar mig mot beslutet.
Bakgrund
Christer Svensson (SD) har i november 2018 inkommit med en motion om
jämlikhet i Växjömoskén där han föreslår att lämplig instans tar fram
underlag som gör det möjligt för kvinnor att ta sig in i moskén på lika villkor
som männen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 13/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
motionen. Växjö kommun har inte beslutanderätt inom detta område.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M) med instämmande av Eva Johansson (C), Magnus P Wåhlin
(MP) och Gunnar Nordmark (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 74

Dnr 2018-00532

Motion om en strategi för att behålla och attrahera unga
människor i och till kommunen- Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige är positiv till motionens intention och besvarar den
med att hänvisa till det pågående arbetet med Campusvision Växjö och
samarbetena med Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genom
styrgruppen beakta tankegångarna i motionen i arbetet med
campusvisionen.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) har i oktober 2018 inkommit med en motion om en
strategi för att behålla och attrahera fler unga människor i och till
kommunen. Högstedt föreslår att:
•
•

Växjö kommun ska göra en gedigen enkätundersökning/utredning
om orsaker till utflyttning bland unga människor och vad som skulle
kunna få dem att välja Växjö istället.
genom ovan nämnda medel och samarbeten med bland annat
studentkåren, Region Kronoberg och Videum AB utveckla
möjligheterna att efter avslutade studier kunna få arbete och bostad i
kommunen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 4/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige är positiv till motionens intention och besvarar den
med att hänvisa till det pågående arbetet med Campusvision Växjö och
samarbetena med Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genom
styrgruppen beakta tankegångarna i motionen i arbetet med
campusvisionen.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 27 november 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår följande bedömning:
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Växjö kommun, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och studentkåren
samarbetar inom ramen för gemensam avsiktsförklaring om strategiskt
partnerskap mellan Växjö och Kalmar kommuner, Linnéuniversitetet och
Linnéstudenterna (dnr 2016-01101). Samverkan inom fokusområdet
Näringsliv och arbetsliv är en del som syftar till att möta behov som ett
kunskapsintensivt näringsliv efterfrågar genom att få fler studenter vid
Linnéuniversitet att börja arbeta i regionen efter avslutade studier. En
genomförd gapanalys som syftar till att utgöra underlag för att kunna lägga
en handlingsplan för att nå målen i den gemensamma avsiktsförklaringen
visar att kvarstannade och arbetslivsanknytning bör vara prioriterade
områden för fortsatt arbete. Insatser inom dessa områden behöver
intensifieras och fordrar åtgärder av både universitetet, kommun och
näringsliv - i samverkan.
Yrkanden
Johnny Werlöv (V): 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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§ 75

Dnr 2018-00462

Motion om rätt till äldreboende- Tomas Thornell (S) och
Malin Lauber (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att det ska initieras en
utredning med syfte att införa en äldreboendegaranti under mandatperioden.
Ärendet ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast hösten 2019.
Bakgrund
Tomas Thornell (S) och Malin Lauber (S) har i en motion, inkommen 28
augusti 2018, föreslagit att Växjö kommun ska införa en äldreboendegaranti
för personer över 85 år utan särskilt biståndsbeslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 15/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen med att det ska initieras en utredning med syfte att införa en
äldreboendegaranti under mandatperioden.
Omsorgsnämnden har i § 115/2018 föreslagit kommunfullmäktige att
besvara motionen med att hänvisa till att en äldreboendegaranti finns med i
den Blågröna majoritetsförklaringen, och ska utredas för införande under
mandatperioden.
Yrkanden
Tomas Thornell (S) med instämmande av Anna Zelvin (KD):
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att det ska initieras en
utredning med syfte att införa en äldreboendegaranti under mandatperioden.
Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast hösten 2019.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Tomas Thornells yrkande.
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§ 76

Dnr 2018-00525

Medborgarförslag om en handlingsplan för särskilt
begåvade barn
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Utbildningsnämnden
arbetar aktivt med denna fråga då skollagen är tydlig i att alla barn och
elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential.
Bakgrund
En kommuninvånare har den 8 oktober 2018 lämnat in ett medborgarförslag
om att Växjö kommun ska ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade
elever.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 16/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. Utbildningsnämnden arbetar aktivt med denna fråga då
skollagen är tydlig i att alla barn och elever ska få möjlighet att nå sin fulla
potential.
Utbildningsnämnden har i § 211/2018 lämnat följande yttrande:
Utbildningsnämnden besvarade i § 190/2017 förslagsställarens motsvarande
medborgarförslag. Nämnden finner att det inte finns något som skulle
motivera ett annat ställningstagande än det som tidigare beslutats om och
hänvisar till tidigare beslut enligt följande återgivning, och föreslår
kommunfullmäktige att avslå förslaget.
Nämnden för arbete och välfärds beslutade i § 190/2017 följande:
"Nämnden tackar medborgaren för förslaget. Skollagen är tydlig i att alla
barn och elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Nämnden ser inget
behov av att rikta insatser till enskilda grupper av elever genom en
handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt begåvade elever, då
varje elevs behov av stöd och stimulans ska tillgodoses enligt skollagen.
Förslaget avslås därför."
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 77

Dnr 2018-00503

Medborgarförslag rörande studiedagar mm. inom
förskola och skola
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
utbildningsnämndens yttrande i § 210/2018 där det framgår att skolans
läsårstider beslutas av utbildningsnämnden och studiedagar beslutas av
förvaltningschef utifrån verksamhetens behov och efter samverkan med
arbetstagarorganisationerna.
Bakgrund
En kommuninvånare har den 26 september 2018 inkommit med ett
medborgarförslag om att studiedagar skall förläggas under lov då det är svårt
för yrkesverksamma att ta ledigt mellan semester-/ ledighetsperioder.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 17/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget med hänvisning till utbildningsnämndens yttrande i §
210/2018 där det framgår att skolans läsårstider beslutas av
utbildningsnämnden och studiedagar beslutas av förvaltningschef utifrån
verksamhetens behov och efter samverkan med arbetstagarorganisationerna.
Utbildningsnämnden har i § 210/2018 lämnat följande yttrande:
Utbildningsnämnden finner utifrån den bedömning som gjorts ingen
anledning till att bestämmelserna kring studiedagar bör förändras.
Skolans läsårstider beslutas av utbildningsnämnden och studiedagar beslutas
av förvaltningschef utifrån verksamhetens behov och efter samverkan med
arbetstagarorganisationerna. Förskolechef beslutar om stängningsdagar
utifrån förskolans behov.
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§ 78

Dnr 2018-00558

Medborgarförslag om kanal mellan Växjösjön och
Trummen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Det är i dagsläget inte
aktuellt att anlägga en kanal mellan Växjösjön och Trummen då det är ovisst
hur det skulle påverka pågående sjörestaureringar.
Bakgrund
En kommuninvånare har i oktober 2018 lämnat in ett medborgarförslag om
att anlägga en farbar kanal mellan sjöarna Växjösjön och Trummen.
Trummen och Växjösjön är i dagsläget förbundna med en 100 meter lång
bäck. Bäcken är mycket grund, vilket leder till snabb vattenhastighet.
Bäcken är alltid vattenförande, eftersom det sitter ett litet rör i dammen i
Trummens utlopp. Vattenytan i Trummen ligger cirka 0,5 meter över
Växjösjöns vattenyta. Bäcken genomkorsar Teleborgsvägen i en cirka 40
meter lång kulvert.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 18/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. Det är i dagsläget inte aktuellt att anlägga en kanal
mellan Växjösjön och Trummen då det är ovisst hur det skulle påverka
pågående sjörestaureringar.
Tekniska nämnden har i § 235/2018 rekommenderat kommunfullmäktige att
avvisa förslaget om att anlägga en kanal mellan Växjösjön och Trummen.
Tekniska nämnden bedömer att förslaget är för kostsamt och i viss konflikt
med aktuell användning och målbild för sjöarna.
Tekniska nämnden hänvisar även till sitt beslut i § 183/2018 då det blev
avslag på att öppna upp för fiskvandring mellan Trummen, Växjösjön och
Bergundasjöarna. Det går inte att konstruera dessa fiskvägar då det riskerar
att sjöarna töms kraftigt. Dessutom står fri fiskvandring i motsatsförhållande
till det arbete som kommunen bedriver med att försöka få ett gynnsamt
förhållande mellan vitfisk och rovfisk i sjöarna.
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§ 79

Dnr 2018-00575

Medborgarförslag om en hundrastgård & hundbadplats
i anslutning till Evedals camping
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det i dagsläget
inte finns behov av att bygga fler hundrastgårdar. När det gäller hundbad så
finns det sedan tidigare ett uppdrag för tekniska nämnden att, i samarbete
med kultur- och fritidsnämnden, se över behovet av hundbad i kommunen.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en hundrastgård
och ett hundbad i anslutning till campingen i Evedal. Förslagsställaren ser att
Evedals camping och rekreationsområde har många besökare och att
bebyggelsen intill ökar och därmed antalet hundägare i området.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 19/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att det i dagsläget inte finns behov av att bygga fler
hundrastgårdar. När det gäller hundbad så finns det sedan tidigare ett
uppdrag för tekniska nämnden att, i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden, se över behovet av hundbad i kommunen.
Tekniska nämnden har i § 236/2018 lämnat följande yttrande:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara
medborgarförslag med att det i dagsläget inte finns behov av att bygga fler
hundrastgårdar. När det gäller hundbad så finns det sedan tidigare ett
uppdrag för tekniska nämnden att, i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden, se över behovet av hundbad i kommunen.
Vidare framgår följande i tekniska nämndens beslut:
Hundrastgård
Kommunstyrelsen har vid tidigare skrivelse beslutat att det redan idag finns
en klar bild över antalet hundrastgårdar i kommunen och att det i dagsläget
inte finns behov av att bygga fler (§ 327/2017). Beslutet följde tekniska
nämndens yttrande.
Tekniska förvaltningen konstaterar att det idag finns 11 kommunala
hundrastgårdar, nio i Växjö, en i Ingelstad och en i Lammhult. Placering i
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Växjö framgår av bil 1. Önskemål från medborgare om ytterligare
hundrastgårdar har också inkommit från Åryd, på öster, vid Kampen Växjösjön och i Sigfridsområdet - Trummen.
Hundbad
Kommunfullmäktige har i ett liknande medborgarförslag beslutat ge tekniska
nämnden i uppdrag att, i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, se över
behovet av hundbad i kommunen (§ 356/2018).
I Växjö kommun finns idag 42 stycken allmänna badplatser i flera insjöar.
De allra flesta av dessa omfattas av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Växjö kommun, som beslutats av kommunfullmäktige, senast reviderade
2015-05-19. Enligt dessa föreskrifter får hundar inte vistas på allmänna
badplatser under perioden 1 maj - 15 september, undantaget 4 stycken
mindre utpekade hundbadplatser:
• Söder om Strandbjörket (Växjösjöns västra strand)
• Norra delen av Hissö (Helgasjön)
• Sandsbro mellan båtklubb och badplats (Helgasjön)
• Ingelstad Sikastrand nära Sikabacken (Torsjön)
Dessa föreskrifter vid allmänna badplatser gäller inte ledarhundar för
synskadade, service- och signalhundar för funktionshindrade eller för
polishund i tjänst.
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§ 80

Dnr 2019-00017

Medborgarförslag om nytt folkets hus i simhallens
lokaler
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
bassängerna i den nuvarande simhallen vid Växjösjön ska fyllas igen och att
man istället ska bygga ett nytt Folkets hus med dansgolv. Lokalerna kan
även användas för julbord och lördagsdans.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 33/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget.
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§ 81

Dnr 2019-00031

Medborgarförslag om tillbyggnad av simhallen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en utredning av
framtida simhall i Växjö pågår, där olika alternativ kring lokalisering och
utformning hanteras.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i januari 2019 har en medborgare tagit
fram två exempel på tillbyggnad av den nuvarande simhallen. Första
alternativet är en tillbyggnad med en 50 meters bassäng, samt läktare längs
norra sidan av bassängen. På andra alternativet börjar 50 meters bassängen
där det romerska badet nu ligger. Längst ned mot Växjösjön finns en 10
meters hoppbassäng, där en ny multibassäng byggs som förlängning på
nuvarande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 34/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att en utredning av framtida simhall i Växjö pågår,
där olika alternativ kring lokalisering och utformning hanteras.
Yrkanden
Rose-Marie Holmqvist (S): 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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§ 82

Dnr 2018-00675

Medborgarförslag om plan för klimatomställning
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det arbetet som
föreslås väl ryms inom arbetet med Växjö kommuns hållbarhetsprogram
Hållbara Växjö 2030.
Bakgrund
Den 18 december 2018 inkom ett medborgarförslag om att Växjö bör stärka
sitt engagemang i klimatomställningen. Förslaget grundar sig i den senaste
rapporten från FN:s klimatpanel om att det tidigare målet om maximalt 2
graders höjning av den globala medeltempera-turen inte räcker om planeten
ska räddas från att klimatförändringarna ska skena. Världens länder bör
istället sikta på 1,5 grader, vilket enligt forskare är möjligt rent fysikaliskt,
men kräver snabba och långtgående förändringar av hela samhället.
Författarna till medborgarförslaget har listat fyra punkter som de föreslår att
Växjö kommun fattar beslut om:
• Framtagande av en klimatomställningsplan.
• Intern och extern kontakt för att ta fram planer på utsläppsminskning.
• Avyttrande av innehav i fossilutvinningsföretag och istället investera
i hållbara och fossilfria alternativ.
• Informations- och folkbildningsarbete.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 15/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det arbetet som föreslås väl ryms inom
arbetet med Växjö kommuns hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 24 januari 2019, redogjort för
ärendet och kommenterat förslagsställarnas fyra punkter som de föreslår att
Växjö kommun fattar beslut om. Av skrivelsen framgår även bedömningen
att medborgarförslaget ligger i linje med mycket av det arbete som Växjö
kommun redan gör eller planerar att genomföra.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Bifall till hållbarhetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt hållbarhetsutskottets förslag.
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§ 83

Dnr 2018-00526

Revisorernas granskning av regler och rutiner för
särskilt boende - biståndsbedömning inom
äldreomsorgen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige konstaterar att omsorgsnämnden till stora delar
instämmer i revisionens bedömning och avser göra flera utvecklingsåtgärder
kopplade till föreslagna rekommendationer.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
rutinerna för biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisorerna har vid
sitt sammanträde 2018-06-18 godkänt rapporten och beslutat att överlämna
den till kommunfullmäktige för beslut om att överlämna rapporten för
yttrande till omsorgsnämnden.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att omsorgsnämnden delvis
säkerställer en ändamålsenlig myndighetsutövning inom äldreomsorgen.
Revisorerna ställer sig bakom revisionsrapportens rekommendationer till
omsorgsnämnden och föreslår att omsorgsnämnden överväger att:
• tydliggöra mål i biståndsbesluten för att på detta sätt ge förutsättningar för
individer att klara de delar i sin livsföring som är möjliga för dem att klara.
• regelbundet följa upp hur uppföljning fungerar i framförallt nya ärenden
inom hemtjänsten.
• i högre utsträckning arbeta med ADL-bedömningar (Aktiviteter i det
dagliga livet) som underlag vid biståndsbeslut.
• genomföra årliga revideringar av beslutade vägledningar (riktlinjer) och
rutinbeskrivningar för biståndsbeslut i syfte att förtydliga handläggningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 40/2019 föreslagit att kommunfullmäktige konstaterar
att omsorgsnämnden till stora delar instämmer i revisionens bedömning och
avser göra flera utvecklingsåtgärder kopplade till föreslagna
rekommendationer.
Omsorgsnämnden har i § 116/2018 beslutat att anta förvaltningschefens
förslag till yttrande över revisionsrapport ”Granskning av
biståndshandläggningen inom äldreomsorgen” som sitt eget och översänder
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det till kommunfullmäktige.
Förvaltningschefen för omsorgsförvaltningen har i en skrivelse den 29
november redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut, av skrivelsen
framgår att omsorgsnämnden till stora delar instämmer i revisionens
bedömning och avser göra flera utvecklingsåtgärder kopplade till föreslagna
rekommendationer. Dock delar inte nämnden de bedömningar som gäller
arbetssätt kring uppföljningen av privata utförare samt huruvida det finns
tydliga direktiv från nämnden om att alla ska arbeta med ett rehabiliterande
förhållningssätt. Vidare förväntas nämndens genomförda arbete kring
kontroll av handläggare och gemensam handläggning svara upp mot det som
revisionen eftersöker på området.
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§ 84

Dnr 2018-00527

Revisorernas granskning av underhåll av vatten- och
avloppsnäten
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar tekniska nämndens yttrande gällande
revisorernas granskning av underhåll av vatten- och avloppsnätet.
Bakgrund
Revisorerna har uppdragit åt PwC att granska om tekniska nämnden
säkerställer att planering och genomförande av underhåll/förnyelse av VAledningssystemet är ändamålsenligt ur ett långsiktigt perspektiv.
PwC har lämnat en granskningsrapport och man bedömer att tekniska
nämnden delvis säkerställer att planering och genomförande av
underhåll/förnyelse av va-ledningssystemet är ändamålsenligt. PwC påpekar
bland annat att underhållstakten totalt inte uppnås 2013-2017 samt att
nämnden inte verifierat hur man följer upp planer och projekt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 41/2019 föreslagit att kommunfullmäktige noterar
tekniska nämndens yttrande gällande revisorernas granskning av underhåll
av vatten- och avloppsnätet.
Tekniska nämnden lämnar i § 240/2018 yttrande enligt följande:
I rapporten har PwC lämnat rekommendationer vilka kommenteras nedan.
Rekommendation 1:
Nämnden säkerställer att resurser avsätts för att åtgärda det underhållsbehov
som identifierats.
Kommentar:
Tekniska nämnden arbetar sedan ett antal år tillbaka med en 3-årsbudget vad
gäller investeringar. Det innebär att det inom treårsperioden kan förekomma
förskjutningar mellan åren hur stora investeringar som görs. Det ligger dock
en riktighet att verksamheten inte till fullo har genomfört investeringarna. I
föregående 3-årsperiod användes 89% av budgeten för reinvesteringar i
ledningsnäten. Innevarande period 2017-2019 är motsvarande
investeringsbudget ca 90 miljoner kronor och hittills har åtgärder för ca 30 %
av budgeten genomförts. Att investeringstakten ligger lägre än beslutad
investeringsplan har flera anledningar. Från 2018 har va-verksamheten
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övertagit ansvaret för utbyggnad av nya ledningar i exploateringsområden.
Samtidigt har organisationen för att driva projekten tillfälligt varit reducerad
pga. personalomsättning. Då exploateringsområdena har prioriterats har det
medfört att reinvesteringsprojekten av resursskäl nedprioriterats. Bristande
resurser har funnits inte bara för projektledning i va-verksamheten utan även
i projekterings- och utförarleden. För att stärka va-verksamhetens resurser att
ta fram och driva reinvesteringsprojekt har organisationen i budget för 2019
utökats med ytterligare en tjänst.
Inför 2019 finns en bank med förberedda projekt som kan startas upp vilket i
stort sett motsvarar hela den återstående investeringsramen för 2017-2019.
Men en del av projekten är stora och hinner sannolikt inte avslutas inom
budgetperioden.
För kommande budgetperioder delar tekniska nämnden PwC:s bedömning
att underhållstakten bör ökas succesivt för att ett underhållsberg inte skall
uppstå.
Rekommendation 2:
Nämnden följer upp planer och projekt som behandlats i nämnden.
Kommentar:
Sedan drygt ett år arbetar tekniska nämnden efter en strukturerad
projektmodell vilken i princip helt följer den av kommunledningen införda
projektmodellen PPS. Vid varje nämndssammanträde informeras nämnden
översiktligt i dokument hur stor del av huvudprojektet ledningsförnyelse som
startats och vilka projekt som startats respektive avslutats. Ibland begär
nämnden särskild redovisning av aktuella läget i olika delprojekt. När
delprojekten avslutas görs en slutredovisning av projektets leverans och
projektets ekonomi.
Tekniska förvaltningen tittar på möjligheten att hitta ett sätt att utöver de
uppföljningar som görs av ekonomi och genomförande även kunna följa upp
effekten av enskilda delprojekt. Det är dock svårt att från enskilda projekt se
eftersträvad effekt såsom minskade anmärkningar, vattenläckor etc. Detta
följs upp genom nyckeltal på hela ledningsnätet för att se trender om statusen
blir bättre eller sämre.
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§ 85

Dnr 2018-00669

Revidering av verksamhetsområde för vatten och
avlopp i Växjö och Lammhult
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden i Växjö och
Lammhult enligt bifogade kartor.
Bakgrund
Växjö
Pinnmovägen, ÅVC Norremark
Detaljplanen Växjö 9:32 m fl (Växjö Återbruksby), Norremark, vann laga
kraft 2016-07-21 och anläggandet av den nya återvinningscentralen pågår för
fullt på området. Den befintliga återvinningscentralen har sedan tidigare varit
ansluten till det kommunala ledningsnätet för vatten och spillvatten, men via
VA-avtal. Diskussioner har förts mellan VA-avdelningen och
renhållningsavdelningen angående behovet av att inrätta ett
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Nya huvudledningar anläggs
under hösten i Pinnmovägen för att kunna ansluta den nya
återvinningscentralen samt i framtiden det nya industriområdet norr om
Pinnmovägen. Se kartbilaga 1.
Evedal
Evedals fritidsområde är anslutet till kommunalt vatten och avlopp, men
området ingår inte i verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen. Växjö kommun är huvudman för ledningsnätet, men
Vöfab förvaltar det. Diskussioner har under en tid förts mellan Vöfab,
kommunledningsförvaltningen och VA-avdelningen om att tekniska
förvaltningen bör ta över huvudmannaskapet och inrätta verksamhetsområde
för allmän vatten- och avloppsanläggning. Se kartbilaga 1.
Ekeberg
Detaljplanen för Ekeberg, Växjö 11:50 m fl (Ekebergs verksamhetsområde)
vann laga kraft 2006-07-19 och den sista etappen av området har under våren
och sommaren färdigställts med nya gator och VA-ledningar. Nytt
verksamhetsområde för den allmänna anläggningen behöver upprättas för att
kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa. Se kartbilaga 2.
Högstorp
Några fastigheter på Gulsparvsvägen och Högstorpsvägen samt fastigheten
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Sommarslöjan 1 på Högstorp har missats vid tidigare revideringar av
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning. Fastigheterna
är anslutna till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och debiteras
avgift enligt gällande VA-taxa. Gränserna i verksamhetsområdet behöver
justeras för att kunna ta ut avgift enligt VA-taxan. Se kartbilaga 2.
Limnologen Syd
Detaljplanen Växjö 12:10 m fl (Limnologen Syd), Teleborg, vann laga kraft
2014-01-16 och den allmänna vatten- och avloppsanläggningen har byggts ut
under 2016. Nytt verksamhetsområde för den allmänna anläggningen
behöver upprättas för att kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa. Se kartbilaga
2a.
Norrby 1:1, Öjaby
Detaljplanen Norrby 1:1, Öjaby, vann laga kraft 2018-05-15 och
fastighetsägaren arbetar med markplanering av området för att skapa ny
industrimark. Detaljplanen anger att området ska anslutas till det kommunala
vatten- och avloppsledningsnätet. En befintlig servisanslutning finns till det
gamla torpet på fastigheten, men torpet har aldrig omfattats av
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning. Nya
servisanslutningar kommer under hösten att upprättas i samband med att ny
g/c-väg byggs längs Öjabyvägen. Nytt verksamhetsområde för den allmänna
anläggningen behöver upprättas för att kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa.
Se kartbilaga 3.
Bredvik
Detaljplanen Bergkvara 6:26 m fl (Bredvik) Räppe vann laga kraft 2014 och
hittills har en etapp av området genomförts. Under sommaren och hösten
2018 genomförs nästa etapp av området och den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen byggs ut. Nytt verksamhetsområde för den allmänna
anläggningen behöver upprättas för att kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa.
Se kartbilaga 4.
Lammhult
Grevaryd
Sex villor i Grevaryd strax söder om Lammhult anslöts till det kommunala
avloppsledningsnätet i slutet av 1970-talet i samband med att nya VAledningar anlades till KF:s lager i Lammhult. Villorna anslöts utan att ligga
inom verksamhetsområde för vatten och avlopp och betalade inte avgift för
anslutning. Brukningsavgift har heller aldrig debiterats.
Spillvattenledningarna i Grevaryd är dessutom otäta och bidrar med mycket
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tillskottsvatten till ledningsnätet. Omläggning av befintliga
spillvattenledningar samt anläggande av nya vattenledningar planeras utföras
under 2019. Nytt verksamhetsområde för den allmänna anläggningen
behöver upprättas för att i fortsättningen kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa,
se kartbilaga 23.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 20/2019 föreslagit att kommunfullmäktige fastställer
nya verksamhetsområden i Växjö och Lammhult enligt bifogade kartor.
Tekniska nämnden har i § 241/2018 föreslagit kommunfullmäktige att
fastställa nya verksamhetsområden i Växjö och Lammhult enligt bifogade
kartor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
91 (99)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-12

§ 86

Dnr 2019-00055

Förvärv av fastigheten Räppe stärkelsefabrik 2:1
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Räppe stärkelsefabrik
2:1 om 32 830 m2. Köpeskillingen är femtonmiljoner (15 000 000) kronor
jämte övriga villkor, bilaga 1.
Bakgrund
Fastigheten Räppe stärkelsefabrik 2:1 är belägen inom ett område i
översiktsplanen som betecknas som den blandade stadsbygden. Fastigheten
gränsar bl.a. mot kommunens fastigheter Bergkvara 6:15 och 6:16, i Räppe,
bilaga 2.
Växjö kommun har efter förhandling blivit erbjuden att köpa fastigheten
Räppe stärkelsefabrik mot en köpeskilling om femtonmiljoner kronor.
Växjö kommuns förvärv villkoras av att kommunfullmäktige godkänner
avtalet genom beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 59/2019 föreslagit att kommunfullmäktige godkänner
förvärv av fastigheten Räppe stärkelsefabrik 2:1 om 32 830 m2.
Köpeskillingen är femtonmiljoner (15 000 000) kronor jämte övriga villkor,
bilaga 1.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 januari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att fastigheten
inte är detaljplanelagd och ägs idag av Lantmännen Reppe AB.
Säljaren har tidigare bedrivit industriverksamhet i form av produktion av
Säljaren ska innan köparen tillträder riva samtliga byggnader på fastigheten
med undantag av den s.k. Direktörsvillan med tillhörande annex, förråd och
sjöbod. Säljaren genomför innan köparen tillträder fastigheten även en
miljöteknisk markundersökning och vidtar sådan marksanering och andra
efterbehandlingsåtgärder som krävs för att uppfylla Naturvårdsverkets
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Efter
tillträdet övertar köparen ansvaret för fastigheten och säljaren påtar sig inget
övrigt ansvar för fel i fastigheten.
Fastigheten är intressant och utgör ett viktigt strategiskt förvärv då den ger
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Växjö kommun rådighet över mer mark i anslutning till kommunens eget
markinnehav i västra delen av Växjö stad.
Markområdet har ett gynnsamt läge med sin närhet till kommunikationer och
centrala Växjö.
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§ 87

Dnr 2018-00655

Kalvsviks Bygdegårdsförening ansökan om
medfinansiering för tillbyggnad
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beviljar en lånegaranti till Kalvsviks
Bygdegårdsföreningen för tillbyggnad om maximalt 3 500 000 kronor.
Från lånegarantin skall erhållet bidrag från Boverket och Allmänna
arvsfonden avräknas.
Kommunfullmäktige beviljar medfinansiering för tillbyggnad till
Kalvsviks Bygdegårdsförening om 30 procent av Boverkets bidrag för
allmänna samlingslokaler. Vid en av Boverket godkänd investeringskostnad
om 3 500 000 kronor uppgår medfinansieringen från Växjö kommun till
maximalt 1 050 000 kronor.
Lån från Växjö kommun skall återbetalas med en rak amortering på
maximalt 15 år. Lånet skall löpa med en marknadsmässig ränta motsvarande
kommunens upplåningskostnad med påslag av borgensavgift.
Lånebeloppet är beräknat till 1 500 000 kronor att fastställas efter beslut om
bidrag från Boverket och Allmänna arvsfonden.
Bakgrund
Kalvsviks bygdegårdsförening bildades för 30 år sedan och utgör en viktig kraft
för utvecklingen av bygden. Med egna insatser, projektmedel samt bidrag och
lån från Växjö kommun har man bland annat medverkat till etablering av
förskola och skola (F-klass – årskurs 3) med eget tillagningskök. I anslutning till
bygdegården har även en multiarena (Arena Kalvsvik) och utegym etablerats.
Föreningen planerar nu för en tillbyggnad om totalt 200 m2 i två plan att
inrymma samlingslokal för både unga och gamla. Målet är att skapa en naturlig
samlingsplats för barn och ungdomar för social utveckling och trivsel, samtidigt
som man vill öka ungdomarnas engagemang i en fortsatt positiv utveckling av
bygden och verksamheten som bedrivs i lokalerna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 72/2019 föreslagit att kommunfullmäktige beviljar en
lånegaranti till Kalvsviks Bygdegårdsföreningen för tillbyggnad om maximalt 3
500 000 kronor. Från lånegarantin skall erhållet bidrag från Boverket och
Allmänna arvsfonden avräknas.
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Kommunfullmäktige beviljar medfinansiering för tillbyggnad till
Kalvsviks Bygdegårdsförening om 30 procent av Boverkets bidrag för allmänna
samlingslokaler. Vid en av Boverket godkänd investeringskostnad om 3 500
000 kronor uppgår medfinansieringen från Växjö kommun till
maximalt 1 050 000 kronor.
Lån från Växjö kommun skall återbetalas med en rak amortering på
maximalt 15 år. Lånet skall löpa med en marknadsmässig ränta motsvarande
kommunens upplåningskostnad med påslag av borgensavgift.
Lånebeloppet är beräknat till 1 500 000 kronor att fastställas efter beslut om
bidrag från Boverket och Allmänna arvsfonden.
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§ 88

Dnr 2019-00059

Utbetalning av partistöd 2019
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2019 i enlighet med
Växjö kommuns regler för partistöd.
Bakgrund
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde ikraft 2014.
Reglerna innebär bland annat att fullmäktige måste fatta årliga beslut om
utbetalning av partistödet.
Kommunfullmäktige har i § 269/2015 beslutat om regler för partistöd i
Växjö kommun. Av riktlinjerna framgår att fullmäktige fattar beslut om
utbetalning av partistöd i januari månad varje år. Partistöd betalas sedan ut i
förskott uppdelat på två utbetalningar i januari respektive augusti månad.
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 35/2019 föreslagit att Kommunfullmäktige beslutar
att betala ut partistöd för 2019 i enlighet med Växjö kommuns regler för
partistöd.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 januari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att partierna
under våren 2018 har inkommit med redovisningar och granskningsintyg för
verksamhetsåret 2017. Samtliga redovisningar har godkänts av
kommunfullmäktige i § 254/2018.
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§ 89

Dnr 2014-00518

Antagande av Detaljplan för Regementsparken 1 i Växjö
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Regementsparken 1, Växjö
kommun enligt förslag upprättat den 20 november 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 5 februari 2018 ska framförda synpunkter
inte föranleda ändring av planförslaget än det som framgår av utlåtandet.
Bakgrund
Syftet med ny detaljplan för Regementsparken 1 är att skapa förutsättningar
för byggnation av nya bostäder. Längs med Storgatan ges möjlighet till en
bredare markanvändning (centrum, kontor, utbildning, bostäder) med hänsyn
till markens läge i staden. Mellan 100–170 nya bostäder totalt kan rymmas i
förslaget som tagits fram av sökanden. Byggnation planeras ske i olika
etapper.
Förslag till detaljplan har varit utställt för granskning enligt 5 kap 5:18-22 §
Plan- och bygglagen under tiden 2017-11-30 till 2017-12-29.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 189/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar
detaljplan för Regementsparken 1, Växjö kommun enligt förslag upprättat
den 20 november 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 5 februari 2018 ska framförda synpunkter
inte föranleda ändring av planförslaget än det som framgår av utlåtandet.
Byggnadsnämnden har i § 43/2018 fattat nedanstående beslut:
Byggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget upprättat 2017-11-20 och
överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 5:27 §,
Plan- och bygglagen.
Med hänvisning till utlåtande 2018-02-05 ska framförda synpunkter inte
föranleda ändring av det utställda planförslaget än det som framgår av
utlåtandet.
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Yrkanden
Johnny Werlöv (V) med instämmande av Magnus P Wåhlin (MP):
Kommunfullmäktige avslår detaljplanen.
Catharina Winberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 90

Dnr 297092

Övrigt
Johnny Werlöv (V) frågar kring arvoden vid studiebesök. Anna Tenje (M)
svarar.
Christer Svensson (SD) frågar hur man väljer ut vilka företag som besöks vid
studiebesök. Anna Tenje (M) svarar.
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