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§ 299

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Malin Lauber (S) till att justera protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska besluta vem som jämte ordförande ska justera
protokollet.
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§ 300

Dnr 336360

Presentation av ny näringslivschef
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Fredrik Lindblad, ny näringslivschef i Växjö kommun, presenterar sig för
kommunstyrelsen.
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§ 301

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Monica Skagne, kommunchef, informerar om läget i kommunkoncernen.
Skagne informerar bland annat om Växjöbostäder AB:s
digitaliseringsprojekt om att visualisera förbrukning för hyresgästerna
med målet att öka medvetenheten för hållbarhetsarbetet.
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§ 302

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Ordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), Catharina Winberg (M)
informerar om att hon medverkat i en film inom ramen för ett projekt
hos Energimyndigheten där hon talade om Trästad Växjö. Projektet
syftar till att öka svensk export.
Winberg informerar även att hon skrivit under ett stödbrev till
Linnéuniversitetet som syftar till att få en professor i
träbyggnadsarkitektur till universitetet.
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§ 303

Dnr 2020-00017

Redovisning av delegeringsbeslut
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 37 § Kommunallagen. Redovisningen i
rapporten gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 10 augusti
2020 till och med 1 september 2020.
Beslutsunderlag
Förteckning för delegationsbeslut för perioden 10 augusti 2020 till och
med 1 september 2020.
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§ 304

Dnr 2020-00018

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 11 augusti, 18 augusti
och 25 augusti redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts protokoll från 17 augusti
redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från
25 augusti redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 305

Dnr 2018-00319

Måltidspolitiskt program (Mat- och måltidsplan)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till Mat- och måltidsplan.
Reservation
Christer Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Sverigedemokraterna reserverar sig med hänvisning till inlämnat eget
yrkande om återremiss för ändringar. Vi ser det om orimligt att politik
tillåts riskera att skattemedel används på ett oförnuftigt sätt och att
uppsatta mål inte garanterat ger kommunens invånare bästa effekt. Vi
menar att med dagens kännedom och prognostiserade framtida
förutsättningar ska främst ekonomiska, humanitära och näringsmässiga
aspekter ges större utrymme i sakfrågan. Kommunens grundläggande
åtaganden med fokus på kärnuppdraget är i flera sammanhang påkallat
av styrande majoritet och bör därmed vara viktigast även i denna sak.
Bakgrund
Växjö kommuns måltidspolitiska program (KF 2015-06-15, §143) ska
enligt beslutet ses över i början av varje mandatperiod. För att följa den
mall och hierarki som finns för styrande dokument föreslås det
måltidspolitiska programmet att med denna revidering kallas mat- och
måltidsplan.
Då mat- och måltidsplanen har en tydlig koppling till Agenda 2030 och
till cirka hälften av Agenda 2030-målen, gjordes bedömningen att
avvakta med revideringen tills hållbarhetsprogrammet "Hållbara Växjö
2030" var framtaget och beslutat.
Hållbarhetsprogrammet tillsammans med relevanta riktningsmål i
budget 2020 som kan kopplas till området mat- och måltider utgjort
underlag för revideringen.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 46/2020 föreslagit att
kommunstyrelsen ska anta förslaget till Mat- och måltidsplan.
Kommunchefen har även i en skrivelse den 13 mars 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
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att det tidigare måltidspolitiska program, som antogs 2015, i stor
utsträckning har tolkats som måltidsorganisationens styrande
dokument.
Genom att se mat och måltider som en process som berör flera
verksamheter lyftes behovet av ett gemensamt styrande dokument för
alla som upphandlar, köper in, tillagar, beställer och serverar mat och
måltider. I hållbarhetsprogrammet tydliggörs vikten av allas bidrag för
ett hållbart Växjö 2030. Mat- och måltidsplanen strävar därför också till
att vara inspirerande och vägledande för andra aktörer att bidra i samma
riktning.
Arbetet med att ta fram mat- och måltidsplanen har därför genomförts i
samverkan med bred kompetens genom medarbetare från
kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen,
omsorgsförvaltningen, förvaltningen för arbete och välfärd och miljöoch hälsoskyddskontoret.
Följande utvecklingsområden föreslås i mat- och måltidsplanen:
• Hållbar mat
• Kunskap
• Delaktighet
• Trygghet
Planen implementeras i befintlig styrmodell och ingår i den årliga
budgetprocessen där de politiska prioriteringarna genomförs.
Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Magnus Wåhlin (MP):
Kommunstyrelsen antar förslaget till Mat- och måltidsplan.
Christer Svensson (SD): Kommunstyrelsen antar förslaget till Mat- och
måltidsplan med följande ändringar:
I stycke 1.1 Växjö kommunkoncerns styrmodell, andra punkten anges att
planen är ett underlag som ”ger förslag på möjliga åtgärdsområden som
kan bidra positivt till hållbarhetsprogrammets målbilder och
huvudprocessernas riktningsmål”. Samma stycke fjärde punkten står att
”Planen inbegriper prioriterade utvecklingsområden och
insatsområden”.
I stycke 2.1 – Syfte, inleds med meningen ”Planen syftar till att tydliggöra
den politiska viljeriktningen för att kvalitetssäkra mat- och
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måltidsverksamhet i Växjö kommun och bidra till en hållbar utveckling.
Understruket ”den politiska viljeriktningen” bör ändras till ”det
kommunala åtagandet”
Sverigedemokraterna menar att dokumentet och plan för ändamålet i
det stora hela inte är fel. Däremot är det orimligt att politisk ideologi
tillåts riskera ett viktigt kommunalt ansvar som mat och måltidsplan.
Risken är uppenbar att skattemedel används på ett oförnuftigt sätt när
uppsatta mål inte garanterat och evidensbaserat ger kommunens
invånare bästa effekt.
I stycket 2.1 läser vi nämligen fortsatt att Planen är ämnad att användas
av de som upphandlar, köper in, tillagar, beställer och bereder måltider
”planen syftar även till att vara vägledande och inspirerande”.
Sverigedemokraterna menar att dokumentet likt det dokument som
nämns i stycke 2.3 Hållbara Växjö, Agenda 2030 handlingar, lämnar
alltför mycket öppet åt enskilda företrädares tolkningar. Med dagens
kännedom om prognostiserade framtida förutsättningar menar vi att
främst ekonomiska, humanitära och näringsmässiga aspekter ska vara
prioriterade i sakfrågan.
Dokumentets påståenden i stycket 2.3 att mat påverkar vår hälsa och att
en väl sammansatt och näringsriktig kost har stor betydelse för hälsan
anser vi riktig i sig men källhänvisningar och påståenden om ökade
ekologiska inköp och vegetarisk mat står inte oemotsagda i
vetenskapliga avseenden. Dokumentet punktmarkerar i stycket 3.3
insatser som ”Dialog med matgäster” ”Likvärdigt hög och god kvalitet”
och ”Tillvarata och synliggöra mångfald vad gäller både personal och
mat” medan faktorer som känna igen och förstå namnet på erbjuden
mat, likvärdigt utbud och möjlighet att äta i lugn och ro och få hjälp med
intag om man behöver, utelämnas. Därav anser vi att dokumentet kan
och ska återremitteras för att genomlysas och ändras till mer politiskt
neutralt.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Eva Johanssons (C)
yrkande.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Verksamhetschef måltidsorganisationen
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För kännedom
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Huvudprocessägare
Ekonomiavdelningen
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§ 306

Dnr 2020-00007

Budgetförutsättningar 2021-2023: fastställande
befolkningsprognos, uppräkningsfakturor och
skatteunderlag
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att använda SKR:s prognos från oktober
2020 för uppräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning under planeringsperioden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att beräkningsunderlaget för skatteintäkter
och utjämning under planeringsperioden ska bygga på en
befolkningsökning med 1 300 personer per år under planperioden.
3. Kommunstyrelsen beslutar att det under planeringsperioden ska
finnas ett utrymme för lönekostnadsökningar motsvarande
konjunkturlönestatistiken (timlön).
4. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internräntan till 2,5 procent
för 2021.
5. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budgeträntan för VAkollektivet 2021 till:
Period

Fast ränta, procent

2021

1,30

Ränta på
koncernkonto,
procent
1,10

Reservation
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen lämnar följande skriftliga
reservation:
Socialdemokraterna har två huvudsakliga invändningar mot beslutet. I
första hand anser vi att det ska vara varje partigrupps politiska
angelägenhet att besluta vilken prognos de finner mest lämplig att ligga
till grund för kommunens budget. Därtill anser vi att kommunstyrelsen
rimligtvis bör ta del av både regeringens och SKR:s prognoser för att
kunna fatta beslut om budgetförutsättningar. Med anledning av
ovanstående reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna mot
beslutet i ärende 8 på dagordningen till kommunstyrelsen sammanträde
den 8 september 2020.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
16 (56)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-08

Bakgrund
Syftet med gemensamma budgetförutsättningar är att skapa likvärdiga
förutsättningar för beräkning av väsentliga intäkts- och kostnadsposter i
partigruppernas budgetförslag.
Kommunstyrelsen fastställde befolkningsprognosen för perioden 20202030 i detta ärende den 7 april 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 353/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:

1. Kommunstyrelsen beslutar att använda SKR:s prognos från oktober
2020 för uppräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning under planeringsperioden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att beräkningsunderlaget för skatteintäkter
och utjämning under planeringsperioden ska bygga på en
befolkningsökning med 1 300 personer per år under planperioden.
3. Kommunstyrelsen beslutar att det under planeringsperioden ska
finnas ett utrymme för lönekostnadsökningar motsvarande
konjunkturlönestatistiken (timlön).
4. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internräntan till 2,5 procent
för 2021.
5. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budgeträntan för VAkollektivet 2021 till:
Period

Fast ränta, procent

2021

1,30

Ränta på
koncernkonto,
procent
1,10

Kommunchefen har i en skrivelse den 28 augusti 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att i
befolkningsprognosen för Växjö kommun 2020-2030 noteras en fortsatt
positiv befolkningsutveckling under planperioden.
Befolkningsutvecklingen i Växjö kommun har legat på en jämn och hög
nivå under den senaste tioårsperioden och den 10 april 2017 nådde Växjö
kommun 90 000 invånare. Befolkningstillväxten har sedan dess varit
fortsatt hög även om den bromsat in något jämfört med 2017 års mycket
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starka tillväxtsiffror. I slutet av 2019 var folkmängden kommunen 94 129
personer, vilket innebar att den mycket goda tillväxttakten bibehölls då
kommunens befolkning ökat med 1 562 personer eller 1,69 procent
jämfört med året innan. I och med pandemins framfart i början av 2020
finns dock tecken på att befolkningstillväxten har bromsat in i
kommunen under våren och sommaren.
Det är invånarantalet den 1 november året före budgetåret som ligger till
grund för beräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomichefen
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§ 307

Dnr 2020-00493

Skrivelse om en gemensam plattform för kommunens
e-tjänster - Oliver Rosengren (M)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att etablera en samlad
plattform för kommunens e-tjänster i enlighet med skrivelsens
intentioner och inriktning.
Bakgrund
Oliver Rosengren (M) har i en skrivelse den 27 augusti 2020 föreslagit att
kommunstyrelsen ska ge kommunchefen i uppdrag att etablera en
samlad plattform för kommunens e-tjänster.
Av skrivelsen framgår bland annat att för att e-tjänsterna ska resultera i
den effektivisering som är möjlig är användargraden betydelsefull. För
att öka användandet och underlätta för medborgarna att se och nyttja
de tillgängliga e-tjänsterna är det önskvärt att erbjuda "en väg in" till
kommunens alla e-tjänster. Den som av olika skäl inte kan använda etjänsterna fortsätter få hjälp av våra skickliga kommunvägledare på
Kontaktcenter.
Primärt fokus är att kunna återkoppla till medborgaren om status för ett
ärende: när användarens ärende är komplett och har inkommit, att
handläggning pågår (och i förlängningen den förväntade
handläggningstiden) och när beslut är fattat. I flera fall kan det gå att
dessutom kommunicera själva beslutet i plattformen, i andra kan det för
närvarande finnas tekniska begränsningar som gör att plattformen får
hänvisa till där medborgaren kan ta del av beslutet.
Identifiering blir en central pusselbit för såväl rättssäkerhet som
integritet. All återkoppling av ärenden kräver en säkerställd identitet.
Det är ett krav som också ställts i inköp av nya system sedan flera år
tillbaka i enlighet med principen för "en väg in". Vi står därmed väl
rustade för det. Tidigare har det även funnits ambitioner om "en väg ut".
Det är svårt och kan bli mer kostsamt än nyttigt, ambitionen föreslås
därför förändras till "en väg in - rätt väg ut".
Plattformen skulle minska frågorna till kommunens handläggare och
underlätta för Kontaktcenter att besvara frågor av typen "när får jag mitt
beslut". I takt med att plattformen utvecklas kan den erbjuda
information om lagstadgade eller lokalt beslutade tidsgränser till beslut,
samt statistik över genomsnittlig handläggningstid för olika slags
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ärenden. Vilka ärenden som ska lyftas in i plattformen ska
nyttovärderas, så att inga e-tjänster läggs in där det gör processen
mindre effektiv. Plattformen ska växa fram, och lanseras stegvis per etjänst som adderas, inte utvecklas till att bli fullständig och då släppas i
ett slag. Eftersom e-tjänster kommer tillkomma successivt blir det en
plattform i ständig utveckling.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 354/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska ge
kommunchefen i uppdrag att etablera en samlad plattform för
kommunens e-tjänster i enlighet med skrivelsens intentioner och
inriktning.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 308

Dnr 2020-00342

Ekonomisk uppföljning Coronapandemin från mars
2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomisk uppföljningen av
Coronapandemin för perioden mars-juli 2020.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare fått redovisning av ekonomiska
konsekvenser av pågående Coronapandemin för perioden mars-april
och för mars-maj år 2020. I denna rapportering redovisas ekonomiska
konsekvenser ackumulerat till och med juli månad.
I denna redovisning ingår inte Coronapandemins effekter på Växjö
kommuns skatteintäkter. I uppföljningen per april framgår ett betydligt
försämrat förväntat utfall för skatteintäkterna som vägs upp av tillfälliga
generella statliga bidrag för år 2020, en prognos som är mycket osäker.
Ny prognos kommer i augusti.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 355/2020 föreslagit attkommunstyrelsen ska
godkänna den ekonomisk uppföljningen av Coronapandemin för
perioden mars-juli 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse den 25 augusti 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att för perioden mars-juli beräknas nästan 17 miljoner kronor i
merkostnader och intäktsbortfall för nämnderna som en följd av den
pågående pandemin. Till och med maj var beloppet 11 miljoner kronor.
Regeringen har med anledningen av coronapandemin beslutat om
ersättning till företag och organisationer för total sjuklön dag 2-14 under
perioden april-juli och lägre arbetsavgifter för upp till 30 anställda från 1
april-30 juni. För Växjö kommuns del innebär det för perioden april-juli
en ersättning med drygt 28 miljoner kronor. Denna ersättning hanteras
centralt i kommunen. Under augusti kan merkostnader återsökas hos
staten och i dagsläget bedöms cirka 6 miljoner kronor vara
återsökningsbart för perioden.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
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§ 309

Dnr 2020-00203

Coronaviruset - ekonomiska effekter för föreningar
och deras fastighetsbolag
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningsägda
fastighetsbolag amorteringsbefrielse för amorteringar avseende
perioden 2020-07-01—2020-12-31 på utestående lån beviljade av
Växjö kommun
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomi- och finanschefen rätt
att vid behov besluta om motsvarande eftergift för övriga
idrottsföreningar och samhällsföreningar på utestående lån
beviljade av Växjö kommun avseende amorteringar som förfaller
under perioden 2020-07-01—2020-12-31
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomi- och finanschefen rätt
att vid behov bevilja anstånd med räntebetalningar i maximalt 6
månader på utestående lån till föreningar eller föreningsägda
fastighetsbolag avseende räntebetalningar som förfaller under
perioden 2020-07-01—2020-12-31.
Bakgrund
Coronapandemin har på olika sätt drabbat samhället hårt sedan
utbrottet våren 2020. I Sverige har hittills ca 5.800 personer avlidit till
följd av Covid-19 och ca 84.000 fall av sjukdom har konstaterats.
För att begränsa smittspridningen har regeringen på inrådan av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer infört ett antal åtgärder,
bland annat har begränsningar för allmänna sammankomster införts.
Till följd av ett förbättrat läge i smittspridningen förväntas dock reglerna
för allmänna sammankomster att lättas från 1 oktober när gränsen höjs
från 50 till 500 deltagare, under förutsättning att arrangemang kan
genomföras på ett sätt som säkerställer avstånd och begränsar risk för
smittspridning.
De ekonomiska effekterna i stort för föreningslivet i Växjö kommun är
svårbedömda, men situationen är redan nu allvarlig för vissa av de större
elitföreningarna vars fastighetsbolag och ekonomi är beroende av att
kunna genomföra arrangemang med fler är 50/500 deltagare.
Detta avser både egna matcher med publik, men även cup-arrangemang
samt externa arrangemang såsom mässor och konserter.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
22 (56)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-09-08

Även föreningarnas företagsförsäljning och sponsorintäkter drabbas
hårt i spåren av Corona till följd av den allmänna ekonomiska nedgången
i samhällsekonomin.
Kommunstyrelsen har genom tidigare beslut beviljat eftergifter
avseende amorteringsbefrielse för de föreningsägda fastighetsbolagen
på Arenastaden för perioden 2020-01-01—2020-06-30. Därutöver har
motsvarande eftergift lämnats till Funkibator Ideell förening och Växjö
DFF enligt delegationsbeslut av Ekonomi- och finanschefen.
Anstånd med räntebetalningar i sex månader för Växjö Innebandyarena
AB avseende räntebetalningar per 2020-03-31 och 2020-06-30 har
också beviljats, även detta på delegation till Ekonomi- och finanschefen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 356/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningsägda
fastighetsbolag amorteringsbefrielse för amorteringar avseende
perioden 2020-07-01—2020-12-31 på utestående lån beviljade av
Växjö kommun

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomi- och finanschefen rätt
att vid behov besluta om motsvarande eftergift för övriga
idrottsföreningar och samhällsföreningar på utestående lån
beviljade av Växjö kommun avseende amorteringar som förfaller
under perioden 2020-07-01—2020-12-31
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomi- och finanschefen rätt
att vid behov bevilja anstånd med räntebetalningar i maximalt 6
månader på utestående lån till föreningar eller föreningsägda
fastighetsbolag avseende räntebetalningar som förfaller under
perioden 2020-07-01—2020-12-31.
Kommunchefen har i en skrivelse den 28 augusti 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att förslaget
till beslut avser en aktiv åtgärd för att mildra de ekonomiska
konsekvenserna av Corona utbrottet, i första hand för föreningar och
föreningsägda fastighetsbolag på Arenastaden.
Genom att bevilja amorteringsfrihet för utestående lån tillförs de
föreningsägda fastighetsbolagen och koncernerna som ägs av
idrottsföreningarna på Arenastaden en likviditetsförstärkning om
sammanlagt 4,5 mkr per kvartal.
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Amorteringsbefrielse, till skillnad från amorteringsanstånd, innebär inte
att man endast kortsiktigt skjuter på en amortering. En
amorteringsbefrielse innebär att eftergiften är långsiktig och återbetalas
först i samband med lånets slutförfallodag, alternativt förlängs lånet
med ytterligare ett kvartal.
Amorteringsbefrielsen gäller endast en eftergift i tid avseende när en del
av lånet skall återbetalas, det gäller inte en eftergift avseende
räntebetalningar som skall fullföljas enligt avtal (alternativt inom sex
månader vid beviljat anstånd enligt beslutspunkt 3).
Därmed uppstår inte heller någon kostnad för Växjö kommun,
åtgärderna påverkar endast vår likviditet (i mindre och klart hanterbar
omfattning även om kreditrisken i vissa fall kan öka).
Beslutspunkt 2 avser handlingsberedskap för att hantera liknande
problem i mindre föreningar. Vi gör bedömningen att en generell åtgärd
för denna grupp inte är motiverad i nuläget.
Även beslutspunkt 3 avser handlingsberedskap för att vid behov
kortsiktigt kunna bistå med ytterligare likviditet genom anstånd med
räntebetalningar i maximalt 6 månader.
Vi följer utvecklingen noga och det kan inte uteslutas att ytterligare
stödinsatser för föreningar och föreningsägda fastighetsbolag (som även
är kredittagare till Växjö kommun) kan komma att krävas, inte minst
beroende på hur länge förbudet mot allmänna sammankomster för fler
än 50/500 deltagare kommer att gälla.
Föreningar som drabbas, och som inte är låntagare till Växjö kommun,
bör i första hand vända sig till Kultur- och Fritidsförvaltningen för dialog
kring problem i spåren av Corona pandemin.
Eventuell krishantering genom nya lån för att täcka inkomstbortfall och
förluster bör ej övervägas, det kan inte försvaras och hanteras inom
ramen för den kommunala kompetensen.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
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§ 310

Dnr 2020-00102

Behovsanalys för bostadsförsörjning 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner behovsanalysen för bostadsförsörjning,
2020.
2. Kommunstyrelsen godkänner att budgetprocessen med tillhörande
internbudgetar och verksamhetsplaner utgör handlingsplan för
bostadsförsörjning med behovsanalysen som grund.
Bakgrund
I mars 2017 antog kommunfullmäktige ett bostadsförsörjningsprogram
och ett arbetssätt för bostadsförsörjning. Utifrån antagen
kommunfullmäktigebudget arbetar bostadsförsörjningsgruppen fram
vilka åtgärder som ska föreslås ingå i respektive internbudgetar och
verksamhetsplaner.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 357/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner behovsanalysen för bostadsförsörjning,
2020.
2. Kommunstyrelsen godkänner att budgetprocessen med tillhörande
internbudgetar och verksamhetsplaner utgör handlingsplan för
bostadsförsörjning med behovsanalysen som grund.
Kommunchefen har i en skrivelse redogjort för ärendet och lämnat
förslag till beslut. Kommunchefen har även lämnat rapporten
Bostadsförsörjning – behovsanalys 2020 och framåt. Växjö kommun.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
För kännedom
Byggnadsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Omsorgsnämnden
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§ 311

Dnr 2020-00449

Avtal med Region Kronoberg om yrkes-SM 2022 i
Växjö
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner till ärendet bilagt avtal med Region
Kronoberg om Yrkes-SM 2022 och uppdrar till kommunstyrelsens
ordförande att underteckna avtalet.
Bakgrund
Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och
rekryteringen till yrkesutbildningar. Tävlingen som har arrangerats
vartannat år sedan 2004 på olika platser runt om i Sverige är ett stort
och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang där hundratals
av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar tävlar och mäter sina krafter
mot varandra inom ett 50-tal yrken. Under tre dagar erbjuds skolor och
allmänhet att gratis få besöka evenemanget för att få möjligheten att
titta, fråga och själva få prova på olika yrken. Under Yrkes-SM kommer
de bästa tas ut till Yrkeslandslaget och får representera Sverige under
kommande Yrkes-EM (EuroSkills) och Yrkes-VM (WorldSkills).
Nästa Yrkes-SM arrangeras 2022 i Växjö stad och Växjö kommun och
Region Kronoberg ska gemensamt arrangera och genomföra
evenemanget. Ett avtal mellan Region Kronoberg och Växjö kommun har
tagits fram för att konkretisera förutsättningarna för och omfattningen
av respektive Parts åtaganden i syfte att kunna genomföra ett
framgångsrikt arrangemang 2022 i Växjö stad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 332/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna till ärendet bilagt avtal med Region Kronoberg om Yrkes-SM
2022 och uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna
avtalet.
Kommunchefen har i en skrivelse den 5 augusti 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
följande:
Som värd för Yrkes-SM 2022 vill Växjö kommun och Region Kronoberg
bidra både nationellt, regionalt och lokalt till bland annat följande:
- Höja kvalitet, status och intresse för yrkesutbildningar i landet
och i Kronoberg.
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- Väcka intresse och öka kunskapen hos barn och ungdomar kring
yrkesutbildningar och möjligheter inom arbetslivet.
- Inspirera fler att söka sig till yrkesutbildningar. Vi vill aktivt
medverka till könsneutrala val samt främja intresse och öka
attraktionskraften för bristyrken.
- Ge deltagare och besökare upplevelser, inspiration och
erfarenhet från olika branscher – se, smaka, känna och testa.
Detta för att kunna göra bättre underbyggda gymnasieval.
- Konkret möjliggöra samverkan och samhandling mellan
arbetslivet, skolor och intresseorganisationer genom att fortsätta
utveckla och erbjuda mötesforum och plattformar för dialog och
matchning.
- Skapa möjligheter till kompetenshöjning och omvärldsbevakning
för lärare och studie- och yrkesvägledare, annan skolpersonal
samt föräldrar och andra intressenter.
- Visa och höja yrkesstoltheten bland chefer och ledare,
beslutsfattare, yrkesbytare samt äldre elever för att inspirera till
framtida och förändrade yrkesval.
I ärendet finns även en budget för Yrkes-SM 2022 och ett förslag till
avtal med Region Kronoberg om genomförandet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Näringslivschefen
För kännedom
Region Kronoberg
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§ 312

Dnr 2020-00391

Uppföljning av energiplan 2020 samt revidering
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av 2016 års
energiplan genomförd år 2020.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen uppdraget att revidera
energiplanen. Ett förslag till ny energiplan ska underställas beslut
i kommunstyrelsen senast våren 2021.
Bakgrund
Enligt Lagen om kommunal planering (1977:439) ska det i varje kommun
finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av
energi, en så kallad energiplan. En energiplan ska främja hushållningen
med energi, verka för en säker och tillräcklig energitillförsel samt antas
av kommunfullmäktige.
Växjö kommun har sedan länge haft aktiva energiplaner. Den nu rådande
energiplanen togs fram 2011 och uppdaterades 2016 och har därefter
följts upp i stort sett årligen. Vid uppföljningen av energiplanen 2020 har
det uppdagats ett behov att revidera planen. Detta på grund av att
Växjös mål om att bli en klimatneutral kommun 2030 och det nya
hållbarhetsplanen ’Hållbara Växjö 2030’. Då energiproduktion och
användning har betydelse för vår klimatpåverkan är det av vikt att ha en
aktuell energiplan som lyfter fram och prioriterar våra
utvecklingsområden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 334/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av 2016 års
energiplan genomförd år 2020.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen uppdraget att revidera
energiplanen. Ett förslag till ny energiplan ska underställas beslut
i kommunstyrelsen senast våren 2021.
Kommunchefen har i en skrivelse den 18 juni 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
För kännedom
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
VEAB
Växjöbostäder AB
Vidingehem AB
Vöfab
Videum AB
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§ 313

Dnr 2020-00455

Skrivelse från Växjö DFF och Östers IF om finansiellt
bidrag för gemensam satsning på Visma Arena
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja investeringsbidrag om 2,5
mnkr till Växjö DFF och Östers IF för utveckling av VISMA Arena.
Bidraget utbetalas till Fotbollsfastigheter i Växjö AB som ansvarar
för genomförandet.
2. Investeringsbidraget skall finansiera upphandling och installation
av mobila reklamskyltar (perimeter-LED), samt del av investering
i lokal för matchevent.
3. Fotbollsfastigheter i Växjö AB ansvarar för drift och underhåll av
mobila reklamskyltar och hyresnivåerna för matchdagar för
Östers IF och Växjö DFF lämnas oförändrad.
4. Samtliga mobila reklamskyltar ska fritt disponeras av Växjö
kommun i och utanför Visma Arena utanför ordinarie
fotbollssäsong.
5. Växjö kommuns skall löpande ges ökad insyn i Östers IF och
Växjö DFF:s ekonomiska ställning och utveckling. Kravet på insyn
gäller både ägarföreningar och bolag.
Bakgrund
VISMA Arena (tidigare Myresjöhus Arena) uppfördes 2012 som en del i
Växjö kommuns satsning på att utveckla Arenastaden. Fotbollsarenan
uppfördes och ägs av Fotbollsfastigheter i Växjö AB, ett helägt
dotterbolag till Östers IF. Total investering ca 217 mnkr varav ca 214
mnkr har lånefinansierats av Växjö kommun. Sedan 2012 har lånen
amorterats med ca 30 mnkr.
VISMA Arena är en matcharena som uppfördes för en elitförening,
Östers IF. Arenan uppfyller kraven enligt UEFA klass 3 för internationella
matcher, Svenska fotbollsförbundets regelverk för Allsvenska arenor och
OBOS Damallsvenskan. Ett normalår har arenan ca 60.000 besökare vid
matcher, ca 50.000 besökare till restaurang samt ca 10.000
konferensgäster.
Anpassningar och investeringar genomfördes 2018 för att skapa
sportsliga förutsättningar för att även Växjö DFF skall kunna använda
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VISMA Arena som hemmaarena. Åtgärderna omfattade byggnation av
kansli och omklädningsrum för Växjö DFF, samt anläggning av
hybridgräs som möjliggör för två elitföreningar att utnyttja arenan för
både match och träning.
Det som saknas på VISMA Arena för att skapa fullgoda möjligheter för
två elitföreningar att samverka på VISMA Arena är kommersiella
förutsättningar i samband med matcher, samt möjligheter att exponera
respektive förenings samarbetspartners på ett effektivt sätt.
Aktuell satsning på mobila reklamskyltar skapar även förutsättningar för
landskamper på VISMA Arena (krav för TV-sändningar) och ökar
attraktiviteten för andra fotbollsföreningar att förlägga matcher på
arenan i samband med kval och Svenska Cupen mm.
Utöver mobila reklamskyltar omfattar investeringsplanerna även en
enklare lokal för matchevent på arenans östra sida, i första hand för
Växjö DFF:s behov. Även anpassning av kioskerna på östra sida planeras
för att förbättra möjligheterna till intäkter vid matcher för båda
föreningarna.
Östers IF och Växjö DFF erlägger idag hyror till Fotbollsfastigheter i
Växjö AB som är i nivå med, eller högre än andra motsvarande
fotbollsföreningar i Superettan och OBOS Damallsvenskan.
Mot bakgrund av de negativa ekonomiska effekterna till följd av Corona
saknar föreningarna förutsättningar att på egen hand finansiera och
genomföra aktuella investeringar.
Växjö är en framgångsrik idrottskommun med en förhållandevis bred
representation av idrott på elitnivå. Hittills har dock
damrepresentationen varit väldigt låg. Från och med 2018 spelar Växjö
DFF i OBOS Damallsvenskan vilket betyder mycket för
idrottskommunen Växjö. Sedan föreningen bildades 2014 har man
etablerat en bred och väl fungerande ungdomsverksamhet samtidigt
som elitverksamheten har utvecklats.
Föreningen har dock haft svårt att matcha de verksamhetsmässiga och
sportsliga framgångarna med en stabil utveckling av ekonomin.
2019 räddades föreningens elitlicens genom ett privat bidrag.
Under 2020 har Corona inneburit ytterligare press på den redan svaga
ekonomin, samtidigt som åtgärder pågår för att skapa en långsiktigt
hållbar ekonomi. Föreningen har bolagiserat sin elitverksamhet som
utöver A-laget även omfattar akademi med lag i F17- och F19-serier.
Ungdomsfotbollen i de yngre åldersklasserna bedrivs fortsatt vidare och
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ges möjlighet att utvecklas i föreningens regi, utan det ekonomiska
ansvaret och riskerna som är förknippat med elitverksamheten.
Bolaget kommer även efter genomförd emission att ägas till minst 51%
av föreningen Växjö DFF.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 335/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja investeringsbidrag om 2,5
mnkr till Växjö DFF och Östers IF för utveckling av VISMA Arena.
Bidraget utbetalas till Fotbollsfastigheter i Växjö AB som ansvarar
för genomförandet.
2. Investeringsbidraget skall finansiera upphandling och installation
av mobila reklamskyltar (perimeter-LED), samt del av investering
i lokal för matchevent.
3. Fotbollsfastigheter i Växjö AB ansvarar för drift och underhåll av
mobila reklamskyltar och hyresnivåerna för matchdagar för
Östers IF och Växjö DFF lämnas oförändrad.
4. Samtliga mobila reklamskyltar ska fritt disponeras av Växjö
kommun i och utanför Visma Arena utanför ordinarie
fotbollssäsong.
5. Växjö kommuns skall löpande ges ökad insyn i Östers IF och
Växjö DFF:s ekonomiska ställning och utveckling. Kravet på insyn
gäller både ägarföreningar och bolag.
Kommunchefen har i en skrivelse den 12 augusti 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
Östers IF
Växjö DFF
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§ 314

Dnr 2019-00607

Redovisning av uppdrag att effektivisera i delägda
bolag
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att säkerställa att
det finns utsedda tjänstepersoner som har till uppdrag att stödja
de förtroendevalda i delägda bolag ex att följa uppföljningen och
förbereda inför ägardialoger, för att underlätta för Växjö kommun
att vara aktiva ägare som kan styra bolagen mot ökad
effektivisering.
Bakgrund
I kommunfullmäktiges budget 2020 har uppdrag för att minska
kommunens kostnader samt öka kommunens effektivitet givits. Ett av
uppdragen är att belägga delägda bolag med effektiviseringskrav om 12%. Syftet med uppdraget är att säkerställa att resurser används på ett
effektivt sätt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 336/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att säkerställa att
det finns utsedda tjänstepersoner som har till uppdrag att stödja
de förtroendevalda i delägda bolag ex att följa uppföljningen och
förbereda inför ägardialoger, för att underlätta för Växjö kommun
att vara aktiva ägare som kan styra bolagen mot ökad
effektivisering.
Kommunchefen har i en skrivelse den lämnat en redovisning av
genomförandet av uppdraget.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
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Samtliga nämnder och styrelser
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§ 315

Dnr 2020-00268

Skrivelse om förnyelse av kollektivtrafiken i
Sandsbro- förslag om terminal - Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens besvarar skrivelsen med att tekniska nämnden
kommer att ta frågan vidare vid möte med Region Kronobergs
trafiknämnd.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) har i en skrivelse den 17 april 2020 om en ny terminal
i Sandsbro för busshållplats och samåkningsbytesplats.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 338/2020 föreslagit att kommunstyrelsens ska
besvara skrivelsen med att tekniska nämnden kommer att ta frågan
vidare vid möte med Region Kronobergs trafiknämnd.
Tekniska nämnden har yttrat sig över skrivelsen. Av yttrandet framgår
bland annat att nämnden anser att det är Region Kronoberg som äger
frågan om trafikering av kollektivtrafik i Kronobergs län. Tekniska
nämnden ska ta frågan vidare vid möte med Regionens trafiknämnd.
Beslutet skickas till
För kännedom
Carin Högstedt
Tekniska nämnden
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§ 316

Dnr 2020-00254

Redovisning av uppdrag om nya stödlinjer och
förstärk arbetet med suicidprevention
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av uppdraget.
2. Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta med stödlinjen under
hösten 2020. Ett nytt ställningstagande ska göras i december
2020.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att, utöver att
fortsätta med stödlinjen, säkerställa att kommunens insatser för
att hantera psykisk ohälsa hanterar konsekvenser av Corona i
sina ordinarie ansvar och uppdrag.
Bakgrund
Med anledning av pandemin gav kommunstyrelsens arbetsutskott
uppdrag till kommunchefen att undersöka möjligheten att införa en eller
flera stödlinjer för att stärka upp Växjö kommuns preventiva arbete mot
suicid och psykisk ohälsa samt att se över befintliga rutiner och stärka
upp det preventiva arbetet i samverkan med berörda aktörer,
myndigheter och civilsamhälle. Vidare var uppdraget att möjliggöra för
fler kommuner i regionen att ansluta till stödlinjen om de så önskar.
Växjö kommun har bildat en arbetsgrupp bestående av representanter
från omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, arbete och välfärd
och kommunledningsförvaltningen; näringslivslivsavdelningen och
hållbarhetsenheten.
Gruppen har haft diskussion- och kunskapsinhämtning från SpesRiksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes stöd Kronoberg,
samt Suicide Zero. Arbetsgruppen har belyst riskgrupper och
riskfaktorer och utifrån denna samlade bakgrund föreslagit åtgärder av
vilka nedan redovisade har genomförts under våren och sommaren
2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 339/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av uppdraget.
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2. Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta med stödlinjen under
hösten 2020. Ett nytt ställningstagande ska göras i december
2020.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att, utöver att
fortsätta med stödlinjen, säkerställa att kommunens insatser för
att hantera psykisk ohälsa hanterar konsekvenser av Corona i
sina ordinarie ansvar och uppdrag.
Kommunchefen har i en skrivelse den 9 juni 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att en
stödlinje för invånare och medarbetare har startats. Stödlinjen är en
telefonlinje som vänder sig till ungdomar över 16 år, vuxna, medarbetare
samt företag i Växjö kommun. Markaryd och Lessebo tecknat avtal med
Växjö kommun för att ansluta sig till stödlinjen. Även övriga insatser har
genomförts som är riktade till företag, äldre personer samt till barn,
unga och deras vårdnadshavare för att förebygga och lindra psykisk
ohälsa med anledning av Corona.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 317

Dnr 2020-00408

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågors
skrivelse om regeringsuppdrag att främja ungas
förutsättningar att delta i demokratin 2020-2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att tacka ja till MUCFs förfrågan om
samverkan för att stärka ungas delaktighet
2. Kommunstyrelsen hemställer åt utbildningsnämnden att ansvara
för uppdraget och samverka med nämnden för arbete och välfärd
och kultur och fritidsnämnden.
Bakgrund
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) söker
samverkan med fyra-sex kommuner för att genomföra sitt uppdrag att
främja ungas deltagande i demokratin. Samverkan sträcker sig mellan
2021-2026.
Samverkan innebär att:
• Ta fram och testa olika metoder för att arbeta med ett
ungdomsperspektiv. MUCF och kommunen bestämmer gemensamt ett
antal arbetssätt eller metoder som kommunen ska arbeta med under
perioden.
• Arbetet sker inom ramen för kommunens ordinarie ungdomspolitiska
utvecklingsarbete i syfte att ta ytterligare steg framåt för att stärka
ungas delaktighet i demokratin.
• Särskild målgrupp för arbetet är de grupper av unga som traditionellt
inte är engagerade i en förening eller organiserade fritidsaktiviteter och
som är svåra att nå.
• Genomföra enkätundersökningen Lupp samt
• Genomföra en självskattning genom ett självskattningsverktyg som nu
arbetas fram, minst en gång under perioden. Genom självskattningen
värderar kommunen sitt ungdomspolitiska arbete och får indikatorer på
vilka metoder och insatser som kommunen kan vidta för att öka ungas
delaktighet.
• Metoder och arbetssätt som tas fram i arbetet ska spridas nationellt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 340/2020 föreslagit att kommunstyrelsen fattar
följande beslut:
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1.

Kommunstyrelsen beslutar att tacka ja till MUCFs förfrågan om
samverkan för att stärka ungas delaktighet

2. Kommunstyrelsen hemställer åt utbildningsnämnden att ansvara
för uppdraget och samverka med nämnden för arbete och välfärd
och kultur och fritidsnämnden.
Kommunchefen har i en skrivelse den 6 juli 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
bedömningen är att deltagande i MUCFs uppdrag kan stärka Växjö
kommuns arbete med ungas delaktighet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsnämnden
För kännedom
Utvecklingschefen
Nämnden för arbete och välfärd
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 318

Dnr 2020-00419

Tekniska nämndens remiss av Växjö
Stadsmiljöprogram
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till nytt stadsmiljöprogram och
lämnar synpunkter enligt kommunchefens skrivelse daterad 2020-08-12
med följande tillägg:
På sidan 16 i programmet föreslås att efter ordet ”grus” , ändra till: ”Vid
all ny- och ombyggnation ska stor hänsyn tas till ökad tillgänglighet”.
Bakgrund
Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till nytt
stadsmiljöprogram. Förslaget tar sin utgångspunkt i bland annat
stadsmiljöprogrammet från 2008 och Vision för Växjö Centrum från
2019. Programmets syfte är att långsiktigt och enhetligt hantera alla
förändringar i allmän platsmark i centrum. Fokus ligger på den mark
som Växjö kommun äger och förvaltar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 341/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
tillstyrka förslag till nytt stadsmiljöprogram och lämnar synpunkter
enligt kommunchefens skrivelse daterad 2020-08-12.
Kommunchefen har i en skrivelse den 12 augusti 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Malin Lauber (S):
Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till nytt stadsmiljöprogram och
lämnar synpunkter enligt kommunchefens skrivelse daterad 2020-08-12
med följande tillägg:
På sidan 16 i programmet föreslås att efter ordet ”grus” , ändra till: ”Vid
all ny- och ombyggnation ska stor hänsyn tas till ökad tillgänglighet”.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Malin Laubers (S)
yrkande.
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Beslutet skickas till
Tekniska nämnden

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 319

Dnr 2020-00301

Remiss av Region Kronobergs Besöksnäringsstrategi
2020 - 2026
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande över förslaget till
Besöksnäringsstrategi 2020 – 2026 i enlighet med kommunchefens
skrivelse daterad 2020-06-30 med följande tillägg:
I avsnittet 7.5 Skapa förutsättningar för ett gott värdskap och goda
ambassadörer bör en mer utförlig beskrivning finnas gällande
tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över region
Kronobergs förslag till Besöksnäringsstrategi 2020 - 2026.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 343/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
besluta följande:
Kommunstyrelsen lämnar yttrande över förslaget till
Besöksnäringsstrategi 2020 – 2026 i enlighet med kommunchefens
skrivelse daterad 2020-06-30 med följande tillägg:
I avsnittet 7.5 Skapa förutsättningar för ett gott värdskap och goda
ambassadörer bör en mer utförlig beskrivning finnas gällande
tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.
Kommunchefen har i en skrivelse den 30 juni 2020 yttrat sig över Region
Kronobergs förslag till besöksstrategi för 2020-2026.
Beslutet skickas till
Region Kronoberg
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§ 320

Dnr 2020-00313

Samråd av Översiktsplan 2050 Karlskrona kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Växjö kommun är positiva till den utveckling som föreslås i den
kommunövergripande översiktsplanen för Karlskrona kommun har inget
att erinra mot samrådsförslaget.
Bakgrund
Växjö kommun har givits tillfälle att yttra sig över samrådsversion för
Översiktsplan 2050 för Karlskrona kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 345/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
meddela att Växjö kommun är positiva till den utveckling som föreslås i
den kommunövergripande översiktsplanen för Karlskrona kommun har
inget att erinra mot samrådsförslaget.
Kommunchefen har i en skrivelse den 20 augusti 2020 lämnat förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Karlskrona kommun
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§ 321

Dnr 2020-00484

Särskilt stöd till ridsportsanläggningar under 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fördela särskilt stöd (2 mkr) för
akuta åtgärder på ridskoleanläggningarna under 2020 med
prioritering av åtgärder som behövs utifrån djurskyddslagen,
arbetsmiljölagstiftning och föreningens verksamhet.
2. Kommunstyrelsens extra medel till ridsporten fördelas enligt
följande:
Förening

Prioriterat behov

Beräknat
bidrag

Växjö Ridklubb

Vägg lilla ridhuset
Nytt ridhus/ projektering av
ridhus

300 000
800 000

Växjöortens
Fältrittklubb

Boxinredning södra stallet

100 000

Renovering 10 boxar
ridskolestall

250 000

Theleborgs
Ryttarsällskap

Ommålning ridhus

142 500

Braås Ponny och
Ridklubb

Nytt underlag i ridhus

400 000

Lammhults Ridklubb
Totalt

1 992 500

3. Pengarna betalas ut efter redovisad faktiskt kostnad med
maximalt ovan angivet belopp för varje insats.
4. Utöver detta avsätter kommunstyrelsen upp till 3 mkr fram till
2022-12-31 för att möta upp föreningarnas arbete med
sponsorintäkter och ideella insatser.
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Bakgrund
De statusbesiktningar som genomfördes 2015 av företaget WSP visar på
ett stort behov av åtgärder på de fem föreningsägda ridanläggningarna i
Växjö kommun. WSP:s rapport lyfter fram förslag på prioriteringar och
klassificering utifrån vilka åtgärder som behövs för att uppfylla lagkrav
och säkerhet samt vilka åtgärder som behövs för fastighetsunderhåll och
för verksamhetsutveckling. Resultat och analyser som genomförts under
2017 i projektet ridsportens framtid i Växjö kommun har utöver WSP:s
statusrapport legat till grund för bedömningen utifrån uppdaterade
behovsanalyser. Insatserna är mycket viktiga då föreningarnas egna
ekonomiska möjligheter att vidta de framlyfta åtgärderna är ytterst
begränsade. Insatserna är inte en långsiktig lösning på anläggningarnas
omfattande brister, men ger en förbättrad möjlighet för
ridskoleföreningarna att bedriva sin verksamhet i nuläget utifrån
rådande förutsättningar. Kultur- och fritidsnämnden har sedan 2015
tillsatt extra medel till ridsporten och deras anläggningar, men
anläggningarna är hårt eftersatta och det krävs mer resurser för att
komma tillrätta med bland annat de säkerhetsproblem som finns.
Kommunstyrelsen har därför tillsatt extra medel på minst 2 miljoner för
att ridklubbarna ska kunna investera i och förbättra sina anläggningar.
Fördelningen föreslås fördelas till föreningarna utefter ett maxbelopp
för respektive förening. Fakturaunderlag för de särskilda insatserna styr
därefter den exakta summan för beviljande av stöd.
Ridklubbarna har bett förvaltningen om hjälp med fördelning av dessa
medel och de har inkommit med prioriteringslistor på akuta åtgärder
som delvis har legat till grund till förslaget. För att fördela dessa medel
så effektivt som möjligt så har förvaltningen gjort en helhetsbedömning
av kultur- och fritidsnämndens ridsportmedel (1,5 mkr) samt
kommunstyrelsens extra medel (2 mkr) till ridsporten. Förslag till
fördelning av båda dessa insatser redovisas därför för att hela bilden bör
förstås.

Kultur- och fritidsnämndens ridsportmedel
Förening

Prioriterat behov

Beräknat
bidrag

Fönster ridskolestall

80 000

Boxinredning södra stallet

100 000

Växjö Ridklubb
Växjöortens
Fältrittklubb
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Theleborgs
Ryttarsällskap
Byte underlag
Inköp av 4- hjuling och släp

150 000
100 000

Bevattning ridbanor och
ridhus
Leasing av traktor

250 000

Bevattning ridbana
Underlag hagar
Byte 3- kammarbrunn

130 000
84 000
200 000

Braås Ponny och
Ridklubb

30 000

Lammhults Ridklubb

Totat

1 124 000

Bedömning av Växjö Ridklubbs offerter har inte kunnat göras än varför
det finns kvar utrymme till ytterligare fördelning inom kultur- och
fritidsnämndens avsatta ridsportsmedel, totalt 458 000 kr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 346/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att fördela särskilt stöd (2 mkr) för akuta
åtgärder på ridskoleanläggningarna under 2020 med prioritering av
åtgärder som behövs utifrån djurskyddslagen, arbetsmiljölagstiftning
och föreningens verksamhet.
Kommunstyrelsens extra medel till ridsporten fördelas enligt följande:
Förening

Prioriterat behov

Beräknat
bidrag

Växjö Ridklubb

Vägg lilla ridhuset
Nytt ridhus/ projektering av
ridhus

300 000
800 000

Växjöortens
Fältrittklubb

Boxinredning södra stallet

100 000

Renovering 10 boxar
ridskolestall

250 000
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Theleborgs
Ryttarsällskap

Ommålning ridhus

142 500

Braås Ponny och
Ridklubb

Nytt underlag i ridhus

400 000

Lammhults Ridklubb
Totalt

1 992 500

Pengarna betalas ut efter redovisad faktiskt kostnad med maximalt ovan
angivet belopp för varje insats.
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har i en skrivelse
den 12 augusti 2020 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Christer Svensson (SD):
1.

Kommunstyrelsen beslutar att fördela särskilt stöd (2 mkr) för
akuta åtgärder på ridskoleanläggningarna under 2020 med
prioritering av åtgärder som behövs utifrån djurskyddslagen,
arbetsmiljölagstiftning och föreningens verksamhet.

2. Kommunstyrelsens extra medel till ridsporten fördelas enligt
följande:
Förening

Prioriterat behov

Beräknat
bidrag

Växjö Ridklubb

Vägg lilla ridhuset
Nytt ridhus/ projektering av
ridhus

300 000
800 000

Växjöortens
Fältrittklubb

Boxinredning södra stallet

100 000

Renovering 10 boxar
ridskolestall

250 000

Ommålning ridhus

142 500

Theleborgs
Ryttarsällskap
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Braås Ponny och
Ridklubb

Nytt underlag i ridhus

400 000

Lammhults Ridklubb
Totalt

1 992 500

3. Pengarna betalas ut efter redovisad faktiskt kostnad med
maximalt ovan angivet belopp för varje insats.
4. Utöver detta avsätter kommunstyrelsen upp till 3 mkr fram till
2022-12-31 för att möta upp föreningarnas arbete med
sponsorintäkter och ideella insatser.

Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Jon Malmqvists (KD)
yrkande.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom
Braås Ponny och Ridklubb
Lammhults Ridklubb
Theleborgs Ryttarsällskap
Växjöortens Fältrittklubb
Växjö Ridklubb
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§ 322

Dnr 2020-00436

Motion om sänkning av kommunalrådens arvodenJohnny Werlöv (V) och Björn Kleinhenz (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Bakgrund
Johnny Werlöv (V) och Björn Kleinhenz (V) har i en motion den 9 juli
2020 föreslagit att Växjö kommun sänker kommunalrådsarvodena med
10 procentenheter i förhållande till riksdagsarvodet och därmed också
taket för övriga uppdrag. Dessutom föreslås att tjänstgöringsgraden
ökas med 10% för dem med fast månadsarvode.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 47/2020 föreslagit att
kommunfullmäktige ska avslå motionen.
Yrkanden
Eva Johansson (C): Bifall till organisations- och personalutskottets
förslag.
Maria Garmer (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och
personalutskottets förslag.
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§ 323

Dnr 2020-00339

Medborgarförslag om uppmuntring av
självförsörjning och hållbar matproduktion
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
nuvarande och framtida initiativ på området som beskrivs i
kommunchefens yttrande daterat 2020-06-07.
Av yttrandet framgår bland annat att det redan i dagsläget i Växjö
kommun finns möjlighet till odling i olika former, både på äldre
kolonilottsområden på flera platser i kommunen och man planlägger
också för odling i en del nya bostadsområden. Syftet med detta är,
precis som förslagsställaren skriver, att tillgängliggöra odling för de som
inte har egen trädgård att odla i. Växjö kommun har dessutom en
tillfällig plats vid Brände Udde för de som vill testa företagsidéer kopplat
till odling och en så kallad stadsodling på Östrabo Ekobacken som med
sin centrala plats, med utsikt över Växjö stadskärna, skapat inspiration
kring odling mitt i staden.
Med hänvisning till ovan nämna pågående och planerade initiativ är det
inte aktuellt att anställa någon odlingsinspiratör.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit som handlar om att Växjö kommun
ska satsa på resilient matproduktion och ökad självförsörjning. Förslaget
pekar på vikten av att kommunen arbetar både förebyggande och
vägledande för att alla människor ska uppmuntras och ges möjlighet att
odla, både de med egen trädgård men också andra privata och offentliga
verksamheter. Genom mer information kan man stötta odling i det lilla
och det stora vilket gör kommunen bättre rustad i olika krissituationer
(resilient) men även ger odlingsglädje och andra positiva effekter. Ett
förslag är att kommunen ska anställa odlingsinspiratörer som i sin tur
ska verka för mer odling och ökad självförsörjningsgrad, ett annat att
utveckla mötesplatser för försäljning av småskaliga producenter och
kanske i form av en modern saluhall. Förslaget pekar också på vinsterna
med att lyfta fram gamla kulturväxter som är lämpat för vårt klimat samt
för att gynna biologisk mångfald.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 48/2020 föreslagit att
kommunfullmäktige ska fatta följande beslut:
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Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
nuvarande och framtida initiativ på området som beskrivs i
kommunchefens yttrande daterat 2020-06-07.
Av yttrandet framgår bland annat att det redan i dagsläget i Växjö
kommun finns möjlighet till odling i olika former, både på äldre
kolonilottsområden på flera platser i kommunen och man planlägger
också för odling i en del nya bostadsområden. Syftet med detta är,
precis som förslagsställaren skriver, att tillgängliggöra odling för de som
inte har egen trädgård att odla i. Växjö kommun har dessutom en
tillfällig plats vid Brände Udde för de som vill testa företagsidéer kopplat
till odling och en så kallad stadsodling på Östrabo Ekobacken som med
sin centrala plats, med utsikt över Växjö stadskärna, skapat inspiration
kring odling mitt i staden.
Med hänvisning till ovan nämna pågående och planerade initiativ är det
inte aktuellt att anställa någon odlingsinspiratör.
Kommunchefen har i en skrivelse den 6 juli 2020 yttrat sig över
medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår att det redan i dagsläget i
Växjö kommun finns möjlighet till odling i olika former, både på äldre
kolonilottsområden på flera platser i kommunen och man planlägger
också för odling i en del nya bostadsområden. Syftet med detta är,
precis som förslagsställaren skriver, att tillgängliggöra odling för de som
inte har egen trädgård att odla i. Växjö kommun har dessutom en
tillfällig plats vid Brände Udde för de som vill testa företagsidéer kopplat
till odling och en så kallad stadsodling på Östrabo Ekobacken som med
sin centrala plats, med utsikt över Växjö stadskärna, skapat inspiration
kring odling mitt i staden. För att uppmuntra den yngre generationen till
odling så finns på skolorna ett internt nätverk och olika kunskapskanaler
för pedagoger som vill odla. Det finns alltså redan en bredd av olika
odlingsinitiativ för olika syften i kommunen men med detta sagt så
utesluter inte det att vi kan odla mer.
Under 2019/2020 har därför en; ”Plan för odling i staden, tätorterna och
den tätortsnära landsbygden” arbetats fram i Växjö kommun. Planen är
under politisk hantering och förväntas antas i augusti 2020.
Syftet med planen är att tydliggöra odlingens strategiska betydelse för
att skapa ett fantastiskt Växjö att bo, leva och verka för invånare,
företagare och besökare och för att nå målbilderna i Hållbara Växjö 2030
och förtydliga den politiska viljeriktningen kring odling genom
utvecklingsområdena; Bostadsnära odling, Lärande för livet och
hälsosamma matvanor, Livsmedelsförsörjning och entreprenörskap
samt
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Resiliens för klimat- och samhällsförändringar. Varje utvecklingsområde
innehåller förslag på insatser, men däremot inga direkta eller riktade
aktiviteter då dessa tas fram kopplat till det årliga budgetarbetet i varje
nämnd och styrelse.
Medborgarförslaget innehåller flera förslag på hur kommunen kan jobba
för att stödja en resilient matproduktion och inspirera och skapa
möjligheter till odling. Dessa ligger också väl i linje med såväl
hållbarhetsprogrammet ”Hållbara Växjö 2030” som förslaget till plan för
odling som beskrivs ovan.
Förslagsställaren lyfter fram det goda exemplet med Reko-ring och
precis som detta initiativ pekar på så är civilsamhällets och en rad andra
aktörers initiativ och insatser oerhört viktiga för en hållbar framtid.
Mötesplatser, odlingsinspiratörer och saluhall kan startas och drivas i en
rad olika konstellationer.
Odling och biologisk mångfald berör på olika sätt en rad olika områden
inom kommunal verksamhet. I Växjö kommun görs prioriteringar och
insatser för att stärka odling inom respektive förvaltning och bolags
årliga budgetprocess.
Yrkanden
Eva Johansson (C): Bifall till organisations- och personalutskottets
förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och
personalutskottets förslag.
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§ 324

Dnr 2019-00671

Revidering av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning "Växjö kommuns enprocentsregel - riktlinjer för
konst vid byggnation"
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att det till ärendet bilagda
dokumentet ”Växjö kommuns enprocentsregel – riktlinjer för
konst vid byggnation” träder i kraft med följande ändring:
Punkt 4 under avsnittet ”Anvisningar” ändras så att regeln gäller
för investeringar i byggnation på 10 mkr och uppåt. (istället för 20
mkr som anges i förslaget).
2. Riktlinjen gäller för Växjö kommun (dvs. förvaltningar och bolag).
Reservation
Maria Garmer (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
De förändrade riktlinjerna innebär en nedvärdering av konstens
betydelse och missgynnar de yrkesverksamma konstnärerna. Dessutom
ändras de ekonomiska gränserna vilket medför en risk att byggprojekt
blir utan en del av den konstnärliga gestaltning man hade rätt till med
tidigare riktlinjer. Hur riktlinjerna är utformade är inte oviktigt för
yrkesverksamma konstnärer, generösa riktlinjer främjar en
underfinansierad bransch, som dessutom så som många andra
branscher, har drabbats under Corona-pandemin. Att konstnärer får
uppdrag som synliggör deras konst säkerställer en god återväxt av
samtida konst, något som gynnar både samhället i stort och den samtida
konsten. Vänsterpartiet anser att de nya riktlinjerna är en försämring.
Konsten har en given roll i det samhälle som är öppet och tolerant, det
är för oss av stor vikt att de fastigheter vi äger gemensamt ska vara
långsiktigt hållbara och då ska den konstnärliga gestaltningen ha en
framträdande roll.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att revidera
gällande riktlinjer för konstnärlig utsmyckning med anledning av beslut i
budget 2020, där det framgår att enprocentsmålet ska breddas för att
även inkludera arkitektonisk utformning (dnr 2019-00599). De nya
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riktlinjerna ska innehålla definitioner och fastställa rutiner för hur Växjö
kommunkoncern ska arbeta med enprocentregeln framledes.
Växjö kommuns budget 2020 anger att uppdraget ska sänka
investeringskostnaderna, och av kommunstyrelsens internbudget 2020
framgår att en utredning ska avgöra hur god konstnärlig kvalitet och
professionell konstnärlig medverkan blir en del av processen. De nya
riktlinjerna ska främja nytänkande i sättet att arbeta med konstnärlig
utsmyckning vid kommande ny-, till- och ombyggnad av lokaler för
kommunal verksamhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 333/2020 föreslagit att kommnfullmäktige ska
fatta följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att ”Växjö kommuns enprocentsregel –
riktlinjer för konst vid byggnation” träder i kraft. Riktlinjen beskrivs i det
bilagda dokumentet ”Växjö kommuns enprocentsregel – riktlinjer för
konst vid byggnation”. Riktlinjen gäller för Växjö kommun (dvs.
förvaltningar och bolag).
Kommunchefen har i en skrivelse den 13 maj 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Kommunchefen har även lämnat en
utredning samt förslag till nya riktlinjer för konstnärlig utsmyckning
med benämningen "Växjö kommuns enprocentsregel - riktlinjer för
konst vid byggnation".
Yrkanden
Ordförande Anna Tenje (M):
1. Kommunfullmäktige beslutar att det till ärendet bilagda
dokumentet ”Växjö kommuns enprocentsregel – riktlinjer för
konst vid byggnation” träder i kraft med följande ändring:
Punkt 4 under avsnittet ”Anvisningar” ändras så att regeln gäller
för investeringar i byggnation på 10 mkr och uppåt. (istället för 20
mkr som anges i förslaget).
2. Riktlinjen gäller för Växjö kommun (dvs. förvaltningar och bolag).
Maria Garmer (V): Kommunfullmäktige antar inte det till ärendet bilagda
dokumentet ”Växjö kommuns enprocentsregel – riktlinjer för konst vid
byggnation”.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet.
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§ 325

Dnr 297092

Övrigt
Malin Lauber (S) frågar om dispositionen i partigruppernas
budgetförslag. Ordförande Anna Tenje (M) svarar.
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