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Anmärkning

Ingen allmänhetens frågestund genomfördes då
ingen allmänhet fanns på plats för att ställa frågor.
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2018-11-06 är justerat.
Anslagsdag

2018-11-13

Anslaget tas ner

2018-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

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

Underskrift
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Erika Gustavsson

3 (61)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-06

Förteckning över kommunstyrelsens ärenden den 6
november 2018
§ 367 Dnr 302917
Justering av protokoll............................................................................ 7
§ 368 Dnr 297093
Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen ............................................................. 8
§ 369 Dnr 302242
Information från Växjö Kommunföretag AB ....................................... 9
§ 370 Dnr 2018-00007
Redovisning av protokoll 2018 ........................................................... 10
§ 371 Dnr 2018-00008
Redovisning av delegeringsbeslut 2018 ............................................. 11
§ 372 Dnr 2018-00520
Val av ersättare i kommunstyrelsens organisations- och
personalutskott efter Lennart Adell Kind (L) ..................................... 12
§ 373 Dnr 2018-00451
Anmälan om arbetsutskottets beslut rörande Yttrande över
Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss Förslag till åtgärdsprogram för
miljömålen 2019-2025 ........................................................................ 13
§ 374 Dnr 2018-00422
Naturvårdsverkets remiss av skrivelsen Uppdrag att se över och
föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
............................................................................................................ 14
§ 375 Dnr 2018-00381
Redovisning av Uppdrag att diskutera frågan om fler offentliga
toaletter i centrum med Växjö Citysamverkan och centrumhandlarna
............................................................................................................ 16
§ 376 Dnr 2016-01139
Redovisning av Uppdrag om att bevaka att kommunstyrelsen delges
utvärdering av projektet "En kommun fri från våld" .......................... 17
§ 377 Dnr 2015-00267
Redovisning av uppdrag att följa Göteborgs Stads försök om att införa
6 timmars arbetsdag ............................................................................ 19
§ 378 Dnr 2017-00411
Skrivelse från Växjö Tennissällskap om bidrag till Strandbjörkshallen
............................................................................................................ 20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
4 (61)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-06

§ 379 Dnr 2018-00515
Skrivelse om nytt boendekoncept för en växande studentstad - Anna
Tenje (M) och Catharina Winberg (M) ............................................... 22
§ 380 Dnr 2018-00544
Fastställande av Trafikplan Växjö 2030 ............................................. 24
§ 381 Dnr 2018-00051
Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapporter efter oktober ........ 25
§ 382 Dnr 2018-00534
Detaljplan Kampagården .................................................................... 27
§ 383 Dnr 2018-00413
Medborgarförslag om utomhusbassäng i Växjö för motionssim och
bad ....................................................................................................... 29
§ 384 Dnr 2018-00495
Medborgarförslag om spårburen kollektivtrafik ................................. 31
§ 385 Dnr 2018-00501
Medborgarförslag om att införa elbussar i stadstrafiken .................... 33
§ 386 Dnr 2018-00318
Motion om dricksfontäner i centrala Växjö - Örjan Mossberg (V) och
Eva-Britt Svensson (V) ....................................................................... 34
§ 387 Dnr 2018-00276
Motion om en handlingsplan för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättningar - Carin Högstedt (V), Eva-Britt Svensson (V)
............................................................................................................ 35
§ 388 Dnr 2018-00509
Revidering av verksamhetsområde för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning i Ingelstad och Växjö .................................... 38
§ 389 Dnr 2018-00517
Exploateringsavtal för Växjö 13:32 m.fl. Telestadshöjden ................ 39
§ 390 Dnr 2018-00518
Exploateringskalkyl för Växjö 13:32 m.fl. Telestadshöjden .............. 42
§ 391 Dnr 2016-00755
Antagande av Detaljplan för Växjö 13:32 m.fl. (Telestadshöjden),
Teleborg, Växjö kommun ................................................................... 45
§ 392 Dnr 2017-00465
Avtal med Trafikverket om samverkan och finansiering avseende
projektering av ny vägförbindelse och vägbro över respektive under
kust till kustbanan vid Bäckaslöv ....................................................... 47
§ 393 Dnr 2014-00353

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
5 (61)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-06

§ 394
§ 395
§ 396
§ 397
§ 398

§ 399

Bäckaslöv - exploateringskalkyl ......................................................... 48
Dnr 2018-00543
Föreskrifter om avfallshantering ......................................................... 51
Dnr 2018-00545
Cykelvägplan för Växjö kommun....................................................... 53
Dnr 2018-00556
Revidering av förbundsordning för Sydarkivera 2018 ....................... 55
Dnr 2018-00259
Kommunikationspolicy och visuell identitet ...................................... 56
Dnr 2018-00091
Budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan för 2020-2021
............................................................................................................ 59
Dnr 297092
Övrigt .................................................................................................. 61

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
6 (61)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-06

§ 367

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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§ 368

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Gunnar Storbjörk (S) informerar om att han, tillsammans med Eva
Johansson (C), Malin Lauber (S) och Oliver Rosengren (M) träffade
Trafikverket den 26 oktober. Bland annat diskuterades västra
verksamhetsområdet, Fagrabäcksrondellen och den planerade tunneln till
Bäckaslövsområdet.
Malin Lauber (S) informerar om att hon träffat Region Kronobergs
trafiknämnd.
Monica Skagne, kommunchef, informerar om att man nu är i slutskedet av
rekrytering av ny förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret. Ny HR-chef
och ny kommunikationschef har fortfarande inte rekryterats. Camilla
Holmqvist, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen, har fått tjänsten
som kommunchef i Alvesta. Anders Elingfors, idag verksamhetschef på
utbildningsförvaltningen, kommer vara tillförordnad förvaltningschef under
ett år.
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§ 369

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), Catharina Winberg (M)
informerar om att VKAB begärt anstånd och överklagat Skatteverkets beslut
om att inte medge avdrag för räntekostnader från kommunen för år 2016.
Samma beslut har även överklagats för år 2014 och 2015.
Monica Skagne, VD i VKAB, informerar om att Växjöbostäder tagit fram ett
nytt förslag på investeringsbeslut gällande kvarteret Saturnus på
Wieselgrensgatan, samt att Vidingehem projekterar för att bygga sex
lägenheter i Lammhult, och projekterar för åtta lägenheter i Åryd. Slutligen
informeras om att Veab fortsätter sitt arbete kring laddinfrastruktur.
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§ 370

Dnr 2018-00007

Redovisning av protokoll 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 25 september, 2 oktober och
9 oktober, 16 oktober och 23 oktober redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 9
oktober redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö kommunföretag AB:s protokoll från 11 oktober redovisas för
kommunstyrelsen.
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§ 371

Dnr 2018-00008

Redovisning av delegeringsbeslut 2018
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 24 september till 28 oktober
2018.
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§ 372

Dnr 2018-00520

Val av ersättare i kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott efter Lennart Adell Kind (L)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen.
2. Kommunstyrelsen utser Nils Fransson (L) till ny ersättare i
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott till och med 31
december 2018.
3. Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.
Bakgrund
Lennart Adell Kind (L) har via e-tjänst den 4 oktober 2018 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens organisations-och
personalutskott från och med 14 november 2018.
Yrkanden
Nils Fransson (L):
1. Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen.
2. Kommunstyrelsen utser Nils Fransson (L) till ny ersättare i
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott till och med 31
december 2018.
3. Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Nils Franssons (L) yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Lennart Adell Kind
Nils Fransson
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 373

Dnr 2018-00451

Anmälan om arbetsutskottets beslut rörande Yttrande
över Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss Förslag
till åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 474/2018 av tidsskäl yttrat sig över Länsstyrelsen i
Kronobergs läns remiss Förslag till åtgärdsprogram för miljömålen 2019–
2025.
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§ 374

Dnr 2018-00422

Naturvårdsverkets remiss av skrivelsen Uppdrag att se
över och föreslå ändringar i reglerna om
landsbygdsutveckling i strandnära läge
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande över rubricerad remiss i enlighet med
byggnadsnämndens yttrande i § 222/2018 där det framgår att förslaget till
ändringar tillstyrks, och att synpunkter lämnas i enlighet med
stadsbyggnadskontorets skrivelse daterad 3 september 2018.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Regeringen vill se en levande landsbygd som kan utvecklas, samtidigt som
ett attraktivt landskap kan bevaras och värdefulla naturmiljöer skyddas. Mot
detta syfte anser regeringen att potential finns att utveckla nuvarande LISregler och har därmed gett Naturvårdsverket uppdraget att se över reglerna
om landsbygdsutveckling i strandnära läge i miljöbalken och plan- och
bygglagen (2010:900).
Naturvårdsverket ska i sin översyn se över LIS-reglerna och deras
tillämpning samt föreslå de författningsändringar och eventuella andra
åtgärder som behövs. Syftet är att ytterligare främja landsbygdsutveckling i
områden med god tillgång till stränder utan att de värden som strandskyddet
långsiktigt syftar till att skydda äventyras. Boende och arbetstillfällen är en
viktig del för landsbygdens utveckling. Särskild fokus ska läggas på att utöka
möjligheterna att bygga permanentbostäder.
Förslag om ändringar i regelverket ska lämnas i form av författningsförslag
och författningskommentarer. Till författningsförslagen ska det även finnas
en konsekvensutredning.
Uppdraget ska utföras i samarbete med Boverket som ska hjälpa till med
bl.a. sakkunskap och förslag inom sitt ansvarsområde. Naturvårdsverket ska
även föra dialog med Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk,
länsstyrelserna, regionalt utvecklingsansvariga aktörer, ett urval kommuner,
Sveriges kommuner och landsting och övriga berörda myndigheter och
organisationer.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 512/2018 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
yttrande över rubricerad remiss i enlighet med byggnadsnämndens yttrande i
§ 222/2018 där det framgår att förslaget till ändringar tillstyrks, och att
synpunkter lämnas i enlighet med stadsbyggnadskontorets skrivelse daterad
3 september 2018.
Byggnadsnämnden har i § 222/2018 lämnat nedanstående yttrande:
Byggnadsnämnden tillstyrker förslag till ”Uppdrag att se över och föreslå
ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge”, i enlighet
med lämnade synpunkter i stadsbyggnadskontorets skrivelse.
I stadsbyggnadskontorets skrivelse, daterad 3 september 2018 framgår bland
annat att stadsbyggnadskontoret är mycket positiva till att Naturvårdsverket
har fått uppdraget att se över reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS) i miljöbalken och plan- och bygglagen. Detta då LIS-systemet
inte har möjliggjort den lättnad i strandskyddet till fördel för
landsbygdsutveckling som kanske var lagstiftarens intension.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen avstyrker Naturvårdsverkets förslag
till ändringar.
Pernilla Tornéus (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Naturvårdsverket
För kännedom
Byggnadsnämnden
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§ 375

Dnr 2018-00381

Redovisning av Uppdrag att diskutera frågan om fler
offentliga toaletter i centrum med Växjö Citysamverkan
och centrumhandlarna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen hemställer till tekniska nämnden att genomföra en
upphandling för driftsbidrag till offentlig toalett i Växjö centrum.
Bakgrund
Kommunfullmäktige gav i maj 2018, KF §150/2018, kommunchefen i
uppdrag att diskutera frågan om fler offentliga toaletter i centrum med Växjö
Citysamverkan och centrumhandlarna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 488/2018 föreslagit att kommunstyrelsen hemställer
till tekniska nämnden att genomföra en upphandling för driftsbidrag till
offentlig toalett i Växjö centrum.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 5 oktober 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en
diskussion om möjligheten till fler offentliga toaletter har skett inom ramen
för visionsarbetet för Växjö centrum. Samtliga näringsidkare som är anslutna
till Växjö Citysamverkans Facebookkonto har fått möjligheten att svara på
frågan om behov och placering. Samma diskussion har förts med föreningen
för fastighetsägarna i centrum.
Utifrån inkomna svar och de synpunkter som framförts är den
sammanfattande åsikten att det inte är fler offentliga kommunala toaletter
som efterfrågas utan ett alternativ inrymt i befintlig central fastighet.
Fastighetsägarnas intresse att medverka till en toalettlösning tillgänglig för
allmänheten ökar om Växjö kommun kan tillhandahålla ett driftsbidrag på
samma sätt som sker för till exempel 4 Krogar vid Växjösjön.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
För kännedom
Trafikplaneringschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
16 (61)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-06

§ 376

Dnr 2016-01139

Redovisning av Uppdrag om att bevaka att
kommunstyrelsen delges utvärdering av projektet "En
kommun fri från våld"
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 415/2016 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen om en kommun fri från våld från Carin Högstedt (V) med
att förslaget kommer hanteras i Brottsförebyggande rådet för eventuell
samordning inom kommunen, samt att kommunstyrelsen ska få ta del av en
utvärdering av projektet. Denna återrapporteringen syftar till att
kommunstyrelsen ska delges utvärderingen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 489/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
återrapporteringen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 8 oktober 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att syftet med
det treåriga projektet En kommun fri från våld är att utveckla nya metoder
för våldspreventivt arbete med barn och unga som kan komplettera de
metoder som utvecklades under projektet Frihet från våld.
Projektet syftar också till att utveckla arbetssätt inom och mellan aktörer som
möter unga och barn för ett samordnat våldspreventivt arbete på flera arenor
i lokalsamhället. Arbetet tar sitt avstamp i aktuell kunskap och beprövad
erfarenhet inom det våldspreventiva fältet. Projektet En kommun fri från
våld kommer inte utvärderas i sin helhet, dock finns en sammanställning av
lärdomar, dessutom kommer organisationen MÄN för Jämställdhet att släppa
en rapport kring detta under början av nästa år. En del kommuner som
deltagit i projektet har utvärderat sitt arbete lokalt. Borås Stad har t.ex. haft
följeforskare kopplat till sitt arbete, eftersom att de haft sin finansiering
genom kommunens sociala investeringsfond.
Bifogat till handlingarna finns en broschyr med lärande exempel kring
projektet En kommun fri från våld.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Hållbarhetschefen
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§ 377

Dnr 2015-00267

Redovisning av uppdrag att följa Göteborgs Stads
försök om att införa 6 timmars arbetsdag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återredovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 168/2015 att hemställa till omsorgsnämnden
att följa Göteborgs Stads försök att införa sex timmars arbetsdag och
återrapportera till kommunstyrelsen om fördelar och nackdelar med att
genomföra ett liknande försök vid en av Växjö kommuns
omsorgsverksamheter.
Omsorgsnämnden har i § 23/2018 lämnat en återrapportering till
Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 490/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
återredovisningen av uppdraget.
Omsorgsnämnden har i § 23/2018 beslutat att överlämna förvaltningschefens
skrivelse till kommunstyrelsen som svar på hemställan.
Omsorgsförvaltningen har i en skrivelse 8 mars 2018 redogjort för ärendet
samt för- och nackdelar med sex timmars arbetsdag. Förvaltningen skriver
att sammanfattningsvis kan det föreställas att ett försök med sex timmars
arbetsdag skulle kunna öka välbefinnandet hos undersköterskorna och göra
omsorgsnämnden till en mer attraktiv arbetsgivare. Det kan samtidigt
innebära nackdelar såsom höga kostnader, svårigheter att rekrytera
tillräckligt med utbildad personal och minskad kontinuitet för
omsorgstagarna.
För att en studie ska kunna visa på tydliga effekter kan det krävas att
försöket genomförs vid fler än enbart en enhet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Omsorgsnämnden
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§ 378

Dnr 2017-00411

Skrivelse från Växjö Tennissällskap om bidrag till
Strandbjörkshallen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar att kultur- och fritidsnämnden hanterar punkt 3
i ansökan rörande lokal- och anläggningsstöd till Växjö TS.
2. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget i punkt 6, anläggande av
padelbana, under förutsättning att bolaget själv finansierar investeringen. En
sådan förändring kräver dock ändring i arrendeavtalet. Blir detta aktuellt får
föreningen initiera detta.
3. Kommunstyrelsens avslår övriga punkter (1, 2, 4 och 5).
Bakgrund
Växjö Tennis AB och Växjö Tennissällskap inkom 2017-06-09 med en
skrivelse till kommunledningen angående den besvärliga ekonomiska
situationen för verksamheten främst beroende på eftersatt underhåll. I
skrivelsen redovisas bland annat sex förslag till en långsiktig ekonomisk
lösning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 465/2018 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen noterar att kultur- och fritidsnämnden hanterar punkt 3
i ansökan rörande lokal- och anläggningsstöd till Växjö TS.
2. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget i punkt 6, anläggande av
padelbana, under förutsättning att bolaget själv finansierar investeringen. En
sådan förändring kräver dock ändring i arrendeavtalet. Blir detta aktuellt får
föreningen initiera detta.
3. Kommunstyrelsens avslår övriga punkter (1, 2, 4 och 5).
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 september 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att Växjö Tennis AB och Växjö TS har inkommit med
en skrivelse där de redovisar underhållsbehov på Strandbjörkshallen
kommande år med minst 6 mkr. Summan stämmer väl överens med den
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bedömning som gjordes av konsult i slutet av 2017. Bolaget har inga medel
för att klara detta och menar att det beror på ökad konkurrens, minskat
intresse och för lågt driftbidrag. Sex olika förslag presenteras i skrivelsen
som man bedömer skulle kunna var en framtida långsiktig lösning. I
kommunchefens yttrande kommenteras de olika förslagen.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom
Ekonomi-och finanschefen
Växjö tennissällskap
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§ 379

Dnr 2018-00515

Skrivelse om nytt boendekoncept för en växande
studentstad - Anna Tenje (M) och Catharina Winberg
(M)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att:
1. ta fram förslag på lämplig plats för byggnation/er.
2. arbeta fram förslag på nybyggnation av fler studentboenden i
lämpligt område med inspiration från Linköpingsmodellen.
3. arbeta fram förslag på lämpliga områden för nybyggnation med
inspiration från Linköpingsmodellen – anpassat för övriga
målgrupper.
Bakgrund
Anna Tenje (M) och Catharina Winberg (M) har i en skrivelse föreslagit att
kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att:
- ta fram förslag på lämplig plats för byggnation/er.
- arbeta fram förslag på nybyggnation av fler studentboenden i
lämpligt område med inspiration från Linköpingsmodellen.
- arbeta fram förslag på lämpliga områden för nybyggnation med
inspiration från Linköpingsmodellen – anpassat för övriga
målgrupper.
Tenje och Winberg skriver att Linnéuniversitetets goda tillväxt och
utveckling behöver fortsätta för att Växjö kommun ska kunna stå stark inför
framtidens kompentensförsörjningsutmaningar. Genom förslaget i skrivelsen
vill de utöka antalet studentboenden med en ny boendeform inspirerad av
Linköpingsmodellen – Vallavåningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 475/2018 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att:
1. ta fram förslag på lämplig plats för byggnation/er.
2. arbeta fram förslag på nybyggnation av fler studentboenden i
lämpligt område med inspiration från Linköpingsmodellen.
3. arbeta fram förslag på lämpliga områden för nybyggnation med
inspiration från Linköpingsmodellen – anpassat för övriga
målgrupper.
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Ordförande har i en skrivelse, daterad 8 oktober 2018, redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Catharina Winberg (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
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§ 380

Dnr 2018-00544

Fastställande av Trafikplan Växjö 2030
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer Trafikplan Växjö 2030.
2. Trafikplanen ska aktualiseras varje mandatperiod.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i beslut §376/2013, hemställt åt tekniska nämnden att
ta fram förslag till Trafikplan för Växjö stad innehållande riktlinjer för hur
gatunätet skall planeras. Trafikplanen är nu framarbetad och föreliggande
version har varit på remiss till förvaltningarna i Växjö kommun, Region
Kronoberg, Länstrafiken, Trafikverket, Räddningstjänsten, Ambulansen,
Länsstyrelsen, Cykelfrämjandet och Växjö Citysamverkan. Remissrundan
avslutades den 28 maj 2018 och renderade i en revidering avseende en
hänvisning till Region Kronobergs hållplatshandbok när det gäller
utformning av hållplatser.
Tekniska nämnden har skickat ärendet vidare till kommunstyrelsen för
fastställande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 491/2018 föreslagit att kommunstyrelsen fastställer
Trafikplan Växjö 2030.
Yrkanden
Eva Johansson (C):
1. Kommunfullmäktige fastställer Trafikplan Växjö 2030.
2. Trafikplanen ska aktualiseras varje mandatperiod.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
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§ 381

Dnr 2018-00051

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapporter efter
oktober
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport efter oktober 2018.
Bakgrund
I enlighet med anvisningar för kommunstyrelsen som nämnd för
budgetarbete, månatlig budgetuppföljning samt hantering av eget kapital ska
kommunstyrelsen upprätta uppföljningsrapporter för sina verksamheter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 506/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
månadsrapport efter oktober 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 30 oktober 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
helårsprognosen är beräknad till ett förväntat överskott på +10,7 miljoner
kronor sammantaget för kommunstyrelsens samtliga verksamheter.
Några engångsbelopp eller nettokostnader för extraordinära händelser har
inte bokförts inom kommunstyrelsens ansvarsområde hittills i år.
Kommunstyrelsen har ett positivt eget kapital om 96,3 miljoner kronor att
balansera eventuella avvikelser med. Förutsättningen för prognosen är att
förändringen av semesterlöneskulden stannar runt noll vid årets slut, att
kostnaderna i övrigt hålls så låga som möjligt även resten av året och att
förvaltningens intäkter kommer in som planerat.
Helårsprognosen bedöms till ett förväntat överskott på +10,7 miljoner kronor
för kommunstyrelsens samtliga verksamheter. Detta är kopplat till bättre
styrning, att tillsättningar av tjänster skjutits på framtiden och varit vakanta
några månader under året samt projektmedel som inte förbrukats helt då
tidplan blivit förskjuten men som nu taktar upp. Inom måltidsorganisationen
har de redan igångsatta effektiviseringar gett minskad kostnadsökning, ett
förväntat överskott beräknas inom måltidsorganisationen.
För kostnadsslag inom politisk verksamhet beräknas en nollprognos för
helåret.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
Förvaltningsekonomen
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§ 382

Dnr 2018-00534

Detaljplan Kampagården
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för
att möjliggöra en större förskola vid Kampagården. Inom ramen för
planarbetet bör också gällande detaljplan för Kampagården ses över så att
den helt stämmer överens med den planerade användningen.
Bakgrund
Växjö kommun ser ett stort behov av förskoleplatser inom eller i anslutning
till stadsdelen Öster eftersom det tillkommit fler invånare bl.a. längs med
Teleborgsvägen och för att det planeras för fler byggnationer inom
stadsdelen.
Befintliga Kampagården, vid området Kampen i Växjö, planeras att byggas
om till en förskola för att ge plats åt cirka 60 barn, inklusive nytt
serveringskök och matsal. Ombyggnaden löser en del av det behov av
förskoleplatser som finns men ytterligare 80 platser behövs. För detta
planeras en nybyggnad norr om befintliga Kampagården. Detta är idag
parkmark och Växjö kommun är fastighetsägare till Växjö 10:6. Vöfab är
fastighetsägare till befintliga Kampagården, Kampagården 1. Det är av stor
samhällsnytta att vi i en växande stad möjliggör för våra behov av
förskoleplatser.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 516/2018 föreslagit att kommunstyrelsen ger
byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för att möjliggöra en
större förskola vid Kampagården. Inom ramen för planarbetet bör också
gällande detaljplan för Kampagården ses över så att den helt stämmer
överens med den planerade användningen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 oktober 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
Vöfab vill komplettera med ytterligare en byggnad norr om Kampagården
samt tillskapa mer utemiljö åt förskolebarnen. Tillfart och trafikytor förslås
utmed Kampastigen väster om ny byggnad. Genom planläggning skulle
Vöfab vilja prova möjligheterna för detta. Inom ramen för planarbetet bör
också gällande detaljplan för Kampagården ses över så att den helt stämmer
överens med den planerade användningen.
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Vöfab äger befintliga Kampagården och kommer efter detaljplaneläggning
att köpa även Växjö 10:6. Efter godkänd detaljplan kommer beslutad
lokalförsörjningsprocess att följas för att tillskapa en nybyggd förskola.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Vöfab
Planeringschefen
Lokalförsörjningsgruppen
För kännedom
Utbildningsnämnden
Verksamhetschef måltidsorganisationen
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§ 383

Dnr 2018-00413

Medborgarförslag om utomhusbassäng i Växjö för
motionssim och bad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att kommuninvånarnas
behov av bassänger förväntas vara uppfyllt just nu. Detta i och med en
ny/ombyggd simhall i Växjö i kombination med att det finns
utomhusbassäng i Lammhult.
Bakgrund
En kommuninvånare har den 3 augusti 2018 lämnat in ett medborgarförslag
om att anlägga en utomhusbassäng för motionssim och bad i Växjö.
Kommunfullmäktige har i § 220/2018 överlämnat beslutanderätten gällande
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 467/2018 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
medborgarförslaget med att kommuninvånarnas behov av bassänger
förväntas vara uppfyllt just nu. Detta i och med en ny/ombyggd simhall i
Växjö i kombination med att det finns utomhusbassäng i Lammhult
Ordförande har i en skrivelse daterad 16 augusti 2018 föreslagit att
kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att kommuninvånarnas
behov av bassänger förväntas just nu vara uppfyllt i och med att bygget av en
ny simhall i Växjö i kombination med att det finns utomhusbassäng i
Lammhult och i omkringliggande kommuner.
Yrkanden
Rose-Marie Holmqvist (S): Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Växjö kommun bör i första hand prioritera en ombyggnation av nuvarande
simhall.
Pernilla Tornéus (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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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 384

Dnr 2018-00495

Medborgarförslag om spårburen kollektivtrafik
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med anledning av tidigare
genomförda utredningar i frågan, som visar att resandeunderlaget i Växjö
inte kommer vara tillräckligt för att kunna bedriva spårbunden kollektivtrafik
inom överskådlig framtid. Dessutom kan konstateras att frågan om
kollektivtrafik i Kronobergs län och Växjö stad ägs av Region Kronoberg.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med förslag om att i Växjö stad införa
spårbunden kollektivtrafik. Förslagsställaren menar att i en stad som växer
och fortsätter växa är spårbunden kollektivtrafik en förutsättning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 492/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget med anledning av tidigare genomförda utredningar i
frågan, som visar att resandeunderlaget i Växjö inte kommer vara tillräckligt
för att kunna bedriva spårbunden kollektivtrafik inom överskådlig framtid.
Dessutom kan konstateras att frågan om kollektivtrafik i Kronobergs län och
Växjö stad ägs av Region Kronoberg.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 oktober 2018 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att frågan om kollektivtrafikens strategiska
utveckling, linjedragning, drivmedel etc. ägs av Region Kronoberg.
Kommunen har dock tidigare utrett frågan om spårbunden kollektivtrafik i
Växjö stad genom kommunfullmäktiges uppdrag till tekniska nämnden
(TN/2008:239).
I utredningen fastslås att det, sett till stadens resandenivåer, inte kommer att
finnas tillräckligt underlag för att bedriva spårbunden kollektivtrafik inom
överskådlig framtid i Växjö stad. I utredningen rekommenderas Växjö
kommun att verka för att kraftigt öka kollektivtrafikresandet och
kollektivtrafikens marknadsandelar genom att bland annat införa
begränsningar för biltrafiken och högprioritera stadsbusstrafiken i stället.
I enlighet med utredningens slutsatser ovan genomförs just nu ett antal
strategiska satsningar på prioriterade kollektivtrafikkörfält i staden. Utöver
detta pågår ett arbete mellan Region Kronoberg och Växjö kommun för att
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om möjligt införa eldrivna bussar i stadstrafiken i samband med trafikstart
2023.
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§ 385

Dnr 2018-00501

Medborgarförslag om att införa elbussar i stadstrafiken
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att konstatera att
arbete redan pågår för att om möjligt införa elbussar i stadstrafiken i
samband med trafikstart 2023, vilket ligger i linje med medborgarens förslag
och önskemål.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med förslag om att införa elbussar i Växjö
stadstrafik. Förslagsställaren refererar till andra städer där detta införts samt
till att införandet av elbussar torde ligga i linje med ambitionen om Europas
Grönaste Stad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 493/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att konstatera att arbete redan pågår för att om
möjligt införa elbussar i stadstrafiken i samband med trafikstart 2023, vilket
ligger i linje med medborgarens förslag och önskemål.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 oktober 2018 redogjort för
ärendet. I skrivelsen konstateras att de strategiska besluten avseende bussar,
linjedragning, drivmedel etc. är en fråga för Region Kronoberg och inte
Växjö kommun. Förvaltningen är dock medveten om och i högsta grad
involverad i det pågående arbetet med att undersöka möjligheten till att
införa el-bussar i Växjö stadstrafik i samband med Region Kronobergs nya
upphandling av entreprenörer och bussar med trafikstart 2023.
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§ 386

Dnr 2018-00318

Motion om dricksfontäner i centrala Växjö - Örjan
Mossberg (V) och Eva-Britt Svensson (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
tekniska nämndens beslut i § 161/2018, där det framgår att nämnden har för
avsikt att montera dricksvattenkranar kopplade till kommunens offentliga
toaletter på Teatertorget, Oxtorget, Stortorget och Linnéparken.
Bakgrund
Örjan Mossberg (V) och Eva-Britt Svensson (V) skriver i en motion att
Växjöborna och besökare borde kunna dricka det fina vattnet från Bergaåsen
i centrala Växjö genom att kommunen erbjuder så kallade dricksfontäner på
flera platser. De föreslår därför att kommunfullmäktige ger tekniska
nämnden i uppdrag att ordna flera dricksfontäner med kran för att fylla på
vattenflaskan i centrala Växjö.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 476/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att hänvisa till tekniska nämndens beslut i §
161/2018, där det framgår att nämnden har för avsikt att montera
dricksvattenkranar kopplade till kommunens offentliga toaletter på
Teatertorget, Oxtorget, Stortorget och Linnéparken.
Tekniska nämnden har i § 161/2018 föreslagit att kommunfullmäktige att
avslå motionen med hänvisning till tekniska nämndens beslut i § 58/2015 om
att inte anlägga fler dricksvattenfontäner.
Tekniska nämnden har för avsikt att montera dricksvattenkranar kopplade till
kommunens offentliga toaletter på Teatertorget, Oxtorget, Stortorget och
Linnéparken.
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§ 387

Dnr 2018-00276

Motion om en handlingsplan för full delaktighet för
personer med funktionsnedsättningar - Carin Högstedt
(V), Eva-Britt Svensson (V)
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utveckla formerna för arbetet med funktionshinderfrågor och
tillgänglighet. Detta utvecklingsarbete görs inom ramen för arbetet med
hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 och i dialog med
samverkansråden med funktionshinderrörelsen.
I linje med detta utvecklingsarbete ska behov av policydokument eller
handlingsplaner identifieras.
2. En återrapportering gällande status av uppdraget ska göras till
kommunstyrelsen senast 30 april 2019.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) och Eva-Britt Svensson (V) har den 4 maj 2018 lämnat
in en motion om att Växjö kommun bör ta fram en handlingsplan för full
delaktighet för personer med funktionsnedsättningar.
Svensson och Högstedt skriver att Växjö kommun saknar en sådan plan i dag
vilket gör att ambitionerna begränsas och att arbetet med
funktionshinderspolitiken inte har någon tydlig riktning. Som exempel
nämns Uppsala och Borås kommuner som har handlingsplaner för
tillgänglighet där övergripande mål från FN-konventionen för rättigheter för
personer med funktionsnedsättning bryts ner i delmål med åtgärd,
huvudansvarig och tidsplan.
Motionärerna menar att planen ska ses som ett verktyg för att underlätta och
stimulera förbättrings- och utvecklingsåtgärder. En liknande handlingsplan i
Växjö kommun skulle helt enkelt starta igång ett systematiskt
tillgänglighetsarbete där alla personer med funktionsnedsättningar
inkluderas.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 466/2018 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utveckla formerna för arbetet med funktionshinderfrågor och
tillgänglighet. Detta utvecklingsarbete görs inom ramen för arbetet med
hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 och i dialog med
samverkansråden med funktionshinderrörelsen.
I linje med detta utvecklingsarbete ska behov av policydokument eller
handlingsplaner identifieras.
2. En återrapportering gällande status av uppdraget ska göras till
kommunstyrelsen senast 30 april 2019.
Ordförande har i en skrivelse daterad 1 oktober 2018 föreslagit följande
förslag till beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utveckla formerna för arbetet med funktionshinderfrågor och
tillgänglighet. Detta utvecklingsarbete görs inom ramen för arbetet med
hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 och i dialog med
samverkansråden med funktionshinderrörelsen.
I linje med detta utvecklingsarbete ska behov av policydokument eller
handlingsplaner identifieras.
Integrations- och mångfaldsberedningen har vid sitt sammanträde den 13
augusti 2018 lämnat följande yttrande över motionen:
Beredningen delar uppfattningen att åtgärder för tillgänglighet och
delaktighet behövs. Det finns ett pågående arbete som till stor del varit
framgångsrikt vilket synliggjorts inte minst genom att Växjö kommun
kommer på sjätte plats i Tillgänglighetsbarometer 2018.
Åtgärder som krävs för att driva tillgänglighetsarbetet vidare bör genomföras
inom ramen för arbetet med hållbarhetsprogrammet för att
tillgänglighetsfrågorna ska få kraften av den samlade implementeringen av
hållbarhetsprogrammet.
Samverkan med funktionsrörelsen behöver ske på ett ändamålsenligt sätt.
Hållbarhetsgruppen bör tillsammans med samverkansrådet utveckla
formerna för detta.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 september 2018 redogjort för
ärendet. I skrivelsen förordas att hållbarhetsgruppen får i uppdrag att
utveckla formerna för arbetet med funktionshinderfrågor och tillgänglighet.
Detta utvecklingsarbete görs inom ramen för arbetet med
hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 och i dialog med
samverkansråden med funktionshinderrörelsen.
I linje med detta utvecklingsarbete ska behov av policydokument eller
handlingsplaner identifieras.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Pernilla Tornèus (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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§ 388

Dnr 2018-00509

Revidering av verksamhetsområde för kommunens
allmänna vatten- och avloppsanläggning i Ingelstad
och Växjö
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden i Ingelstad och
Växjö enligt bifogade kartor.
Bakgrund
Ingelstad
VA-avdelningen fick i slutet av 2017 in en abonnemangsanmälan av nya
serviser för spillvatten, dagvatten och vatten från fastighetsägare till
fastigheten Torsås 17:4. Fastigheten ligger inte inom, men precis intill,
verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i
Ingelstad. Fastigheten ska bebyggas med ett bostadshus och serviser finns
sedan tidigare framdragna i fastighetsgränsen.
Växjö, Torparängen
Under 2017 vann detaljplanen Del av Växjö 12:10 m.fl. (Torparängen),
Teleborg laga kraft och den allmänna vatten- och avloppsanläggningen
byggdes ut i samband med utbyggnad av övrig infrastruktur i området. Nytt
verksamhetsområde för den allmänna anläggningen behöver upprättas för att
kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 477/2018 föreslagit att kommunfullmäktige fastställer
nya verksamhetsområden i Ingelstad och Växjö enligt bifogade kartor.
Tekniska nämnden har i § 67/2018 föreslagit följande:
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nya
verksamhetsområden i Ingelstad och Växjö enligt bifogade kartor.
Förvaltningschefen på tekniska förvaltningen har i en skrivelse 28 mars 2018
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas
kartor.
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§ 389

Dnr 2018-00517

Exploateringsavtal för Växjö 13:32 m.fl.
Telestadshöjden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtal för stadsutvecklingsprojekt
Telestadshöjden, enligt bilaga 1.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunstyrelsen och Skanska ingick 2012 ett samverkansavtal om att
tillsammans ta fram en detaljplan i området Telestadshöjden beläget längst
söderut på Teleborg, närmast söder om Torparvägen och väster om
Teleborgsvägen.
Skanska äger i utgångsläget 78 % av marken inom det avtalade området
medan kommunstyrelsen äger resterande 22 %. Utgångspunkten i
samverkansavtalet är att i utfallet av detaljplanen ska kvartersmarken
fördelas efter andelar av ursprungligt markinnehav. Området kommer fullt
utbyggt att rymma ca 900 bostäder, ca 2,3 ha verksamhetsmark samt en
skola med plats för motsvarande F-6 med två paralleller.
Detaljplanen har godkänts av byggnadsnämnden och ska vidare till
kommunfullmäktige för antagande, under förutsättning att
exploateringsavtalet undertecknas och beslutas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 495/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
exploateringsavtal för stadsutvecklingsprojekt Telestadshöjden, enligt bilaga
1.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 15 oktober 2018 redogjort för
ärendet och föreslagit att kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtal för
stadsutvecklingsprojekt Telestadshöjden, enligt bilaga 1.
Vidare framgår av skrivelsen att parterna i exploateringsavtalet är Växjö
kommun och den externa markägaren Skanska. Skanska tilldelas byggrätter i
den detaljplan som tas fram, mot att de uppfyller vissa krav och skyldigheter
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vilket regleras i exploateringsavtalet.
Exploateringsavtalets innebörd kan sammanfattas enligt följande:
Fördelningen av kvartersmark i den nya detaljplanen skall följa andel av
ursprungligt markinnehav 22/78. Skoltomten har inte inkluderats i
markfördelningen. Skoltomten, som till största delen ligger inom Skanskas
mark, tilldelas i utgångsläget Skanska, men övertas av kommunstyrelsen för
1 kr om Skanska inte uppfyller i avtalet uppställda krav angående
skolbyggnation.
Kostnaderna för exploatörerna att genomföra detaljplanen består i en
gatukostnadsersättning för utbyggnad av allmän platsmark avseende gatu-,
park- och naturmark. Exploatörerna skall betala verklig, faktisk kostnad
avseende denna utbyggnad och kostnadsfördelningen mellan exploatörerna
kommunstyrelsen och Skanska har satts till 15 % för kommunstyrelsen
respektive 85 % för Skanska. Fördelningen baseras på ett antagande om
faktisk bebyggelse på respektive mark.
Exploatörernas kostnad för VA-utbyggnad är fastlagd genom den beslutade
VA-taxans anläggningsavgifter.
Skanska skall uppföra en skola inom detaljplanen, styrd av kommunens
behov av skola F-6 i två paralleller för ca 350 elever. Skanska skall garantera
byggnationen genom att uppnå krav vid hållpunkter i processen. Uppfyller
inte Skanska de åtaganden och krav som är identifierade före byggstart skall
kommunstyrelsen förvärva tomten för 1 krona. Om Skanska efter en startad
byggnation inte uppfyller krav om ett färdigställande blir Skanska skyldig att
erlägga vite för varje påbörjat läsår som Skanska underlåter att uppfylla sitt
åtagande att färdigställa byggnationen.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet bland annat för att utreda
möjligheterna för en kommunal skola på området.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar först om ärendet ska behandlas på dagens
sammanträde eller om det ska återremitteras och konstaterar att det ska
behandlas på dagens sammanträde.
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Ordförande frågar sedan om Oliver Rosengrens yrkande kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringskontoret
Tekniska nämnden
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§ 390

Dnr 2018-00518

Exploateringskalkyl för Växjö 13:32 m.fl.
Telestadshöjden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner exploateringskalkyl, enligt bilaga 1, för
stadsutvecklingsprojekt Telestadshöjden avseende de delar som berör
kommunstyrelsens ansvarsområden.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner exploateringskalkyl för
stadsutvecklingsprojekt Telestadshöjden enligt bilaga 1.
Bakgrund
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen (§2018/322) föreslås
kommunfullmäktige att i samband med en detaljplans antagande också anta
detaljplanens exploateringskalkyl. Kalkylen ska, innan den antas av
kommunfullmäktige i enlighet med samma beslut, godkännas för sin del av
tekniska nämnden och kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen, Växjö kommun och Skanska ingick 2012 ett
samverkansavtal om att tillsammans ta fram en detaljplan i området
Telestadshöjden. Området är beläget längst söderut på Teleborg, närmast
söder om Torparvägen och väster om Teleborgsvägen enligt bilaga 2.
Skanska äger i utgångsläget 78 % av marken inom detaljplanen medan
kommunstyrelsen äger resterande 22 %. Utgångspunkten i
samverkansavtalet är att i utfallet av detaljplanen ska kvartersmarken
fördelas efter andelar av ursprungligt markinnehav. Området kommer fullt
utbyggt att rymma ca 900 bostäder, ca 2,3 ha verksamhetsmark samt en
skola med plats för motsvarande F-6 med två paralleller.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 496/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
exploateringskalkyl, enligt bilaga 1, för stadsutvecklingsprojekt
Telestadshöjden avseende de delar som berör kommunstyrelsens
ansvarsområden. Vidare har arbetsutskottet föreslagit att
kommunfullmäktige godkänner exploateringskalkyl för
stadsutvecklingsprojekt Telestadshöjden enligt bilaga 1.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 15 oktober 2018 föreslagit att
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kommunstyrelsen godkänner exploateringskalkyl, enligt bilaga 1, för
stadsutvecklingsprojekt Telestadshöjden avseende de delar som berör
kommunstyrelsens ansvarsområden samt att kommunfullmäktige godkänner
exploateringskalkyl för stadsutvecklingsprojekt Telestadshöjden enligt
bilaga 1.
Vidare framgår av kommunchefens skrivelse att som grund för
exploateringskalkylen ligger en i exploateringsavtalet
definierad omfattning. Omfattningen och standarden på utbyggnad av allmän
platsmark har gemensamt tagits fram av exploatörerna och tekniska
förvaltningen i detaljplanearbetet. Omfattningen definieras i
mängdförteckning som också utgör bilaga till exploateringsavtalet.
Kommunstyrelsens totala kostnad för att få fram tillgängliga,
försäljningsbara tomter beräknas uppgå till ca 26 mkr fördelat på ca 11 mkr i
gatukostnadsersättning till tekniska nämnden för del av
utbyggnadskostnaden för allmän platsmark och ca 15 mkr för kostnader
kopplade till kvartersmarken. Kommunstyrelsens samlade
intäkter vid försäljningen av tomtmarken förväntas uppgå till ca 38 mkr,
vilket innebär ett kalkylerat överskott på totalt ca 12 mkr.
Tekniska nämndens samlade totala investeringskostnad uppgår i
kalkylen till 135 mkr fördelat på 49 mkr för VA-investeringar och 86 mkr på
gator, parker och naturmark som utgör anläggningar och ytor i allmän plats.
Kostnad för definierade tillväxtinvesteringar uppgår till ca 10 mkr.
Tillväxtinvesteringarna hanteras i enlighet med KF §2017/76 där tekniska
nämnden ska äska medel från budgetområde gemensam finansiering.
De årliga driftskostnaderna för området i sin helhet har beräknats till
ca 2,1 mkr för gata/park/natur. Motsvarande siffra för VA beräknas till
130 tkr.
Presenterad exploateringskalkyl innebär att projektet för kommunstyrelsens
räkning ger ett överskott på ca 12 mkr till följd av tomtförsäljning. Inräknat
tekniska förvaltningens samlade underskott till följd av VA-utbyggnad och
tillväxtinvesteringar blir resultatet ett underskott på ca 7 mkr för
kommunkassan totalt.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Gunnar Storbjörk (S): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att
åstadkomma ett bättre ekonomiskt resultat.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om ärendet ska behandlas på dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att det ska behandlas på dagens
sammanträde.
Ordförande frågar sedan om Oliver Rosengrens yrkande kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
För kännedom
Planeringschefen
Tekniska nämnden
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§ 391

Dnr 2016-00755

Antagande av Detaljplan för Växjö 13:32 m.fl.
(Telestadshöjden), Teleborg, Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Växjö 13:32 m.fl.
(Telestadshöjden), Teleborg enligt förslag upprättat den 21 juli 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 5 februari 2018 ska framförda synpunkter
inte föranleda annan ändring av planförslaget än det som framgår av
utlåtandet.
Bakgrund
Planområdet är idag obebyggt och beläget mellan Teleborgsvägen i öster och
utbyggnadsområdet Vikaholm i väster. Syftet är att möjliggöra för
utbyggnad av området Telestadshöjden (Växjö 13:32 m.fl.) i form av
bostäder och möjlighet för skola, särskilt boende (vård), centrumverksamhet
samt service/icke störande verksamheter för att uppnå en blandad
bebyggelse.
Detaljplaneförslaget har under perioden 2017-08-21 och 2017-09-18 varit
utsänt till sakägaren samt statliga och kommunala förvaltningar för
granskning. Under nämnda period har handlingarna varit tillgängliga på
stadsbyggnadskontoret, kommunens kontaktcenter, stadsbiblioteket och
Växjö kommuns hemsida.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 497/2018 föreslagit kommunfullmäktige antar
detaljplan för Växjö 13:32 m.fl. (Telestadshöjden), Teleborg enligt förslag
upprättat den 21 juli 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 5 februari 2018 ska framförda synpunkter
inte föranleda annan ändring av planförslaget än det som framgår av
utlåtandet.
Byggnadsnämnden har i § 50/2018 fattat följande beslut:
Byggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget för Växjö 13:32 m.fl.
(Telestadshöjden) upprättat 2017-07-21 och lämnar över det till
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 §, Plan- och bygglagen.
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Med hänvisning till utlåtande 2018-02-05 ska framförda synpunkter inte
föranleda annan ändring av det granskade planförslaget än det som framgår
av utlåtandet.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Nils Fransson (L): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Gunnar Storbjörk (S): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för
ytterligare utredning.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om ärendet ska behandlas på dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att det ska behandlas på dagens
sammanträde.
Ordförande frågar sedan om Oliver Rosengrens yrkande kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
46 (61)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-06

§ 392

Dnr 2017-00465

Avtal med Trafikverket om samverkan och finansiering
avseende projektering av ny vägförbindelse och vägbro
över respektive under kust till kustbanan vid Bäckaslöv
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller förslag till genomförandeavtal, bilaga 1, och
uppdrar åt kommunchefen att underteckna avtalet.
Bakgrund
I september 2017 vann detaljplan för Växjö 10:56 (Bäckaslöv etapp 2)
Regementsstaden i Växjö stad laga kraft. I samband med detta fattade
kommunfullmäktige även beslut om samverkan och finansiering av ny
järnvägsbro och ny vägbro under respektive över Kust-till-kustbanan.
Behovet av dessa anläggningar är kopplat till Växjö stads expansion. Avtalet
innebär därför att Växjö kommun står för samtliga projekterings- och
investeringskostnader för de båda anläggningarna. Trafikverket står för den
merkostnad det innebär att anpassa anläggningarna till framtida dubbelspår.
Vidare reglerar avtalet huvudmannaskapet för respektive anläggning samt
Trafikverket såsom upphandlande part.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 498/2018 kommunfullmäktige bifaller förslag till
genomförandeavtal, bilaga 1, och uppdrar åt kommunchefen att underteckna
avtalet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 september 2018 redogjort för
ärendet och föreslagit att kommunfullmäktige bifaller förslag till
genomförandeavtal, bilaga 1, och uppdrar åt kommunchefen att underteckna
avtalet.
Vidare framgår av skrivelsen att Bäckaslöv är en av de större
stadsutvecklingsprojekten i Växjö kommun. Projektet innebär att en ny
järnvägsbro samt vägbro byggs under respektive över Kust-till kustbanan.
Genomförandeavtalet med Trafikverket reglerar upphandlings- och
genomförandeskedet samt kostnadsfördelning mellan Trafikverket och
Växjö kommun.
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§ 393

Dnr 2014-00353

Bäckaslöv - exploateringskalkyl
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller exploateringskalkyl för stadsutvecklingsprojekt
Bäckaslöv avseende de delar som faller inom kommunstyrelsens
ansvarsområde.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller exploateringskalkyl för stadsutvecklingsprojekt
Bäckaslöv.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
I september 2017 vann detaljplan för Växjö 10:56 (Bäckaslöv etapp 2)
Regementsstaden i Växjö stad laga kraft. I enlighet med beslut i
kommunstyrelsen (§2018/322) ska kommunfullmäktige i samband med
detaljplanens antagande också anta detaljplanens exploateringskalkyl.
Bäckaslöv är till både yta och omfattning ett av de större
stadsutvecklingsprojekten i Växjö kommun. Området kommer att, fullt
utbyggt, innehålla över 1000 bostäder och 100 000 m2 lokaler och kontor. 20
ha park- och naturmark säkerställer en god och attraktiv stadsmiljö för
framtida Bäckaslövsbor och för människor verksamma i området.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har § 499/2018 föreslagit att kommunstyrelsen bifaller
exploateringskalkyl för stadsutvecklingsprojekt Bäckaslöv avseende de delar
som faller inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Vidare föreslår
arbetsutskottet att kommunfullmäktige bifaller exploateringskalkyl för
stadsutvecklingsprojekt Bäckaslöv.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 september 2018 redogjort för
ärendet och föreslagit att kommunstyrelsen bifaller exploateringskalkyl för
stadsutvecklingsprojekt Bäckaslöv avseende de delar som faller inom
kommunstyrelsens ansvarsområde. Vidare föreslår kommunchefen att
kommunfullmäktige bifaller exploateringskalkyl för stadsutvecklingsprojekt
Bäckaslöv.
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Av kommunchefens skrivelse framgår även att i februari 2018 fattade
kommunstyrelsen beslut om indelning i fyra etapper (KS §2018/82). Den
första etappen inkluderar utbyggnad av Bäckaslövs esplanad och dess
anslutning till Merkanterivägen via en ny järnvägsbro under Kust-till
kustbanan samt ny gata från esplanaden söderut i Sundetsvägens sträckning
till och med gränsen mot Bokhultets naturreservat. Längs esplanaden
kommer tre cirkulationsplatser att byggas. I etappen ingår också del av den
väg som går ner till förrådstomten vid norra Bergundasjön.
Den första etappen innehåller även dagvattenanläggningar samt den centrala
stadsdelsparken.
De två kvarter, Bäckaslöv 1 och Infanteriet 1, som ligger där tekniska
förvaltningen förrådsverksamhet låg kommer att säljas, troligtvis under
första delen av år 2020. Markanvisningsprocessen för dessa kvarter startade i
juni 2018. Projekteringen för den första etappen startade i december 2017
och beräknas att slutföras i januari 2019. Efter det följer upphandling och
start för markentreprenad våren 2019. Järnvägsbron med dess anslutning mot
Merkanterivägen beräknas vara helt klara i november 2020 respektive maj
2021.
Vidare framgår av skrivelsen att genomförandet av Bäckaslöv innebär
investeringar som inte enbart är till för att serva stadsutvecklingsområdet
Bäckaslöv. Bäckaslövs esplanad med järnvägsbro och bilbro under
respektive över Kust-till kustbanan, snabbcykelvägen längs järnvägen och
stadsdelsparken är alla investeringar som utgör delar i stadens
infrastruktursystem. De utgör således projektets tillväxtinvesteringar och
skall hanteras i enlighet med beslut KF §2017/76. I Bäckaslövs
exploateringskalkyl är dessa beräknade till ca 82 miljoner. Merparten, ca 62
miljoner, kommer att investeras år 2019-2020. När dessa anläggningar
aktiveras i tekniska förvaltningens anläggningsregister (år 2020) skall
ersättning sökas från budgetområde gemensam finansiering. Innan
sommaren 2019 kommer kalkylen för kommande vägbro att preciseras. Den
kostnad som ingår i aktuell exploateringskalkyl baseras på en uppskattning
från november 2017. Kostnaden för vägbron kommer sannolikt att öka
jämfört med nivån från november 2017.
Bäckaslöv är en av Växjö kommuns större stadsutvecklingsprojekt.
Genomförandetiden är beräknad till ca 15 år. Exploateringskalkylen visar att
projektet i stort sett täcker sina egna kostnader. Med ett tillskott i form av
tillväxtinvesteringar är det prognosticerade slutresultatet +81 miljoner. Ett
genomförandeavtal ska tecknas med Trafikverket som reglerar
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genomförande av del av områdets infrastruktur samt kostnadsfördelningen
av denna. I samband med kommunstyrelsens beslut om internbudget
revideras och fastställs exploateringsbudgeten på nytt.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunstyrelsens återremitterar ärendet för att åstadkomma ett bättre
ekonomiskt resultat.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om ärendet ska behandlas på dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att det ska behandlas på dagens
sammanträde.
Ordförande frågar sedan om Oliver Rosengrens yrkande kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
För kännedom
Planeringschefen
Tekniska nämnden
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§ 394

Dnr 2018-00543

Föreskrifter om avfallshantering
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till nya föreskrifter för
avfallshantering i Växjö kommun.
2. De nya föreskrifterna gäller från 1 januari 2019 och ersätter de gamla
daterade 1 januari 2013.
Bakgrund
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som
kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden enligt
samma kapitel.
Nuvarande avfallsplan löper ut 2020 och en ny avfallsplan kommer inte att
antas i samband med avfallsföreskrifterna utan tas separat under 2019.
Gällande avfallsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2012. Då ett
gemensamt avfallsbolag, nedan kallad bolaget, för kommunerna Växjö,
Tingsryd, Lessebo, Markaryd och Älmhult har beslutats att bildas finns
behovet av att ha gemensamma avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna har
uppdaterats för att bland annat passa det nya insamlingssystemet för
fyrfackskärl samt för att möta de behov som finns av stöd för verksamheten.
De förslag om avfallsföreskrifter som nu har tagits fram bygger på
branschorganisationen Avfall Sveriges rapportmall från 2017, samt gamla
avfallsföreskrifter från bolagskommunerna. Inspiration har också tagits från
andra kommuner i landet som nyligen antagit nya avfallsföreskrifter.
Föreskrifterna är framtagna tillsammans med miljö- och hälsoskyddskontoret
samt kommunens jurister.
Tekniska nämnden har skickat ärendet vidare till kommunfullmäktige för
antagande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 500/2018 föreslagit följande:
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1. Kommunfullmäktige antar förslaget till nya föreskrifter för
avfallshantering i Växjö kommun.
2. De nya föreskrifterna gäller från 1 januari 2019 och ersätter de gamla
daterade 1 januari 2013.
Tekniska nämndens arbetsutskott har i § 170/2018 föreslagit följande beslut:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till nya
föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun.
De nya föreskrifterna gäller från 1 januari 2019 och ersätter de gamla
daterade 1 januari 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
52 (61)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-06

§ 395

Dnr 2018-00545

Cykelvägplan för Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar Cykelvägplanen för Växjö kommun. Denna plan
ersätter Cykelvägplanen från 2009.
Bakgrund
Växjö står inför stora utmaningar med en växande befolkning, flera
pågående utbyggnadsområden och stora ombyggnadsprojekt. Av denna
anledning finns ett behov av att se över allt från gångvägar till det
övergripande trafiksystemet med riksvägarna i och runt staden. I denna
process har cykelvägplanen sin självklara roll med att erbjuda god och
framkomlig cykelinfrastruktur för att skapa god tillgänglighet i den växande
staden. Cykelvägplanen ger planeringsunderlag för att förverkliga
strategierna i Transportplanen om ett moderniserat transportsystem som är
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart och kan ta hand om fler
cyklister.
I Cykelvägplanen förtydligas åtgärderna i Transportplanens strategiområde
cykel. Från Trafikplan Växjö 2030 hämtas bland annat beskrivning av
målstandarden på det befintliga cykelvägnätet, samt prioriteringen mellan de
olika vägnäten (cykel, övriga fordon och kollektivtrafik) i korsningspunkter.
Dessutom innehåller planen också en beskrivning och förslag på var
cykelöverfarter kan införas som ger prioritering av cykeltrafiken vid utvalda
korsningar.
Revideringen av cykelvägplanen har samordnats med framtagningen av
Trafikplan Växjö 2030.
Tekniska nämnden har skickat ärendet vidare till kommunfullmäktige för
antagande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 501/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar
Cykelvägplanen för Växjö kommun. Denna plan ersätter Cykelvägplanen från
2009.
Tekniska nämndens arbetsutskott har i § 169/2018 föreslagit följande:
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Tekniska nämnden beslutar att godkänna Cykelvägplanen med korrigeringar
utifrån remissvaren och skickar den vidare till kommunfullmäktige för
slutgiltigt beslut. Denna plan ersätter Cykelvägplanen från 2009.
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§ 396

Dnr 2018-00556

Revidering av förbundsordning för Sydarkivera 2018
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och
ekonomi.
Bakgrund
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit ny
förbundsordning att gälla från och med 2019-01-01. Sydarkiveras
förbundsfullmäktige samma datum § 7 antagit följande nya
förbundsmedlemmar: Lomma kommun, Mörbylånga kommun och Nybro
Kommun. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive
kommunstyrelse. I dag har Sydarkivera 24 förbundsmedlemmar. 2019 blir
det 27 medlemmar.
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande
kommuners kommunfullmäktige på grund av följdförändringar som har skett
i och med att kommunallagen har ändrats från och med den 1 januari 2018
samt att förbundsfullmäktige har gjort förändringar i utträdesparafen 13 i
förbundsordningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 521/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar
förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive
bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 oktober 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
förbundet har antagit en budget för 2019 och plan för 2020–2021. För år
2019 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare.
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande
kommuners kommunfullmäktige.
Växjö kommun har i fullmäktigebeslut 2016-10-18 beslutat att utträda ur
Kommunalförbundet. Till dess att utträdet är klart måste dock Växjö
kommuns fullmäktige anta kommunalförbundets förbundsordning.
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§ 397

Dnr 2018-00259

Kommunikationspolicy och visuell identitet
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förslaget på ny kommunikationspolicy och visuell
identitet för Växjö kommunkoncern. I genomförandet skall säkerställas att
intressenter, såväl interna som externa, får kunskap och förståelse av arbetet
av vår visuella identitet och att vi tydliggör att vi kommer att fortsätta arbeta
med budskapet kring Europas Grönaste stad.
Bakgrund
Kommunikationsenheten har på uppdrag av kommunchefen och
kommunalrådsberedningen gjort en utredning som visar följande:
Växjö kommuns befintliga informationspolicy och grafiska profil har flera år
på nacken. De skapades för att spegla ett annat Växjö. De senaste åren har
Växjö kommun växt kraftigt och fortsätter att växa i en rasande takt.
Informationspolicyn och den grafiska profilen borde därför spegla dagens
och framtidens Växjö. Den expansiva kommunen, Europas grönaste. Med ett
av Sveriges bästa företagsklimat. Där alla blir välkomnade.
Idag har Växjö kommun 33 godkända särprofileringar samt minst ett tio-tal
icke-godkända profileringar och det dyker hela tiden upp nya. Innan den nya
externwebben lanserades 2017 fanns det dessutom runt 80 webbplatser med
egna färger och logotyper. Kommunikationsenheten uppskattar att dessa
särprofileringar kostat mer än fyra miljoner kronor att utveckla och ta fram
samt att det varje år läggs ungefär upp till 100 000 kronor per profil på
underhåll.
Med så här många olika särprofileringar urholkas varumärket Växjö
kommun och det blir otydligt för invånarna vem som är avsändare. Det är
viktigt att tydligt kunna visa vad kommunen är och gör ur ett demokratiskt
perspektiv. Dels för att kunna skapa ett förtroende mellan myndighet och
invånare, dels för att vara tydlig i hur offentliga resurser nyttjas. Och inte
minst, vara tydliga och transparenta i vem som står bakom information,
beslut och verksamheter. Detta är viktigt utifrån kontaktcenters funktion. Ett
gemensamt kontaktcenter förutsätter att invånarna förstår vilka verksamheter
de kan ringa och ställa frågor om. En väg in underlättas med andra ord av ett
tydligare ansikte utåt.
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Särprofileringarna befäster även en vi och dem-kultur inom kommunen.
Verksamheter som har en egen profil identifierar sig i större utsträckning
med särprofileringen, istället för Växjö kommun. Detta riskerar att leda till
att bilden av Växjö kommun blir splittrad, även internt. Det är viktigt att
kunna visa allt bra som Växjö kommun gör, även ur ett
arbetsgivarperspektiv, för att kunna attrahera nya medarbetare och behålla
nuvarande.
Informationssamhället har förändrats de senaste tio åren och idag är kraven
på tillgänglighet, dialog och service större. För att allmänhetens önskemål,
krav och synpunkter ska nå beslutsfattarna krävs en kommunikationspolicy
istället för en informationspolicy samt en gemensam och enhetligare visuell
identitet istället för enbart en grafisk profil. På så blir det att lättare för
allmänheten att förstå vad de kan påverka. Dessa dokument ska göra det
enklare för Växjö kommuns målgrupper att förstå vilka vi är, vad vi erbjuder
och hur vi skapar ett värde för dem. De ska signalera att Växjö kommun är
en samordnad, professionell och proaktiv organisation, som står för
trovärdighet och tillgänglighet genom ett enhetligt varumärke och en
samordnad kommunikation. På så sätt blir kommunikationspolicyn och den
visuella identiteten en avgörande byggsten i vårt kommunikations- och
varumärkesarbete och två av våra viktigaste styrdokument.
Kommunfullmäktige har beslutat om tidigare informationspolicy och grafisk
profil.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 478/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar
förslaget på ny kommunikationspolicy och visuell identitet för Växjö
kommunkoncern. I genomförandet skall säkerställas att intressenter, såväl
interna som externa, får kunskap och förståelse av arbetet av vår visuella
identitet och att vi tydliggör att vi kommer att fortsätta arbeta med budskapet
kring Europas Grönaste stad.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 5 oktober 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
en gemensam visuell identitet som innehåller en enhetlig grafisk profil gör
det enklare för Växjö kommuns målgrupper att förstå vilka vi är, vad vi
erbjuder och hur vi skapar värde för dem. Den ska signalera att vi är en
samordnad, professionell och proaktiv organisation, som står för trovärdighet
och tillgänglighet genom ett enhetligt varumärke.
En gemensam identitet har även fördelar resursmässigt. Det blir till exempel
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enklare och effektivare att kontrollera informationsflöden, och vi kommer
inte behöva avsätta lika mycket energi till att utveckla och förvalta nya
profiler.
Det kommer dessutom bli lättare att koppla alla goda saker som vi gör i
kommunen till varumärket Växjö kommun. På så sätt kommer vi även bygga
en starkare vi-känsla hos våra medarbetare och bli en attraktivare
arbetsgivare.
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§ 398

Dnr 2018-00091

Budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan
för 2020-2021
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös (Moderaternas,
Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas) förslag
till budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan 2020–2021, med
kompletteringen av indikator för god ekonomisk hushållning vad gäller
VKAB-koncernen samt att utbildningsnämndens budget reduceras med 35
miljoner kronor och att skatteintäkter och utjämning under gemensam
finansiering reduceras med motsvarande belopp i enlighet med
kommunchefens skrivelse daterad 24 oktober 2018.
2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2019 till 20,19 procent.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 190/2018 följande:
Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös (Moderaternas, Centerpartiets,
Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas) förslag till budget för
Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan 2020–2021.
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2019 till 20,19 procent.
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kommunens revisorer ett anslag för
2019 på 3 000 000 kronor.
Enligt kommunallagen, 11 kap. § 10, ska budgeten fastställas av nyvalda
fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 522/2018 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös (Moderaternas,
Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas) förslag
till budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan 2020–2021, med
kompletteringen av indikator för god ekonomisk hushållning vad gäller
VKAB-koncernen samt att utbildningsnämndens budget reduceras med 35
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miljoner kronor och att skatteintäkter och utjämning under gemensam
finansiering reduceras med motsvarande belopp i enlighet med
kommunchefens skrivelse daterad 24 oktober 2018.
2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2019 till 20,19 procent.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Jon Malmqvist (KD), Eva
Johansson (C), Nils Fransson (L), Ricardo Chavez (KD), Magnus Wåhlin
(MP), Catharina Winberg (M), Pernilla Tornèus (M) och Anna Tenje (M):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Carin Högstedt (V):
1. Kommunfullmäktige antar Vänsterpartiets förslag till budget för Växjö
kommun 2019 med verksamhetsplan 2020–2021, med komplettering att
utbildningsnämndens budget reduceras med 35 miljoner kronor och att
skatteintäkter och utjämning reduceras med motsvarande belopp.
2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen enligt förslaget i
Vänsterpartiets budget (höjning med 40 öre).
3. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kommunens revisorer ett anslag
för 2019 på 3 miljoner kronor.
Malin Lauber (S):
1. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas förslag till budget för
Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan 2020–2021, samt att
utbildningsnämndens budget reduceras med 35 miljoner kronor och att
skatteintäkter och utjämning under gemensam finansiering reduceras med 43
miljoner kronor i enlighet med förändrad prognos.
2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2019 till 20,57 procent.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 399

Dnr 297092

Övrigt
Inga övriga frågor behandlades.
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