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§ 384

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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§ 385

Dnr 331156

Information om exploateringsredovisning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Planeringschef Paul Herbertsson informerar om kommunens
exploateringsredovisning och visar bland annat hur den nya
redovisningen skiljer sig från den tidigare.
Från och med 1 januari 2018 tillämpar Växjö kommun Rådet för
kommunalredovisnings rekommendationer fullt ut vad gäller redovisning
av exploateringsprojekt. Kommunstyrelsen har därför tagit beslut om
ändrad beslutsgång (§ 303/2017) vilket innebär att både
kommunstyrelsen och tekniska nämnden ska godkänna sin del i
projektkalkylen för ett nytt exploateringsområde innan
byggnadsnämnden antar detaljplanen.
Beslutsgång vid investeringar i exploateringsprojekt finns i styrande
dokumentet Riktlinjer för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och
årsrapporter. I riktlinjerna står att bruttoinvesteringar i ett
exploateringsprojekt ska beslutas av kommunfullmäktige om
investeringen överstiger 20 mkr.
Riktlinjerna förtydligades avseende:
• I vilken ordning projektkalkylen ska godkännas
• Utformning av kalkyl som ska bifogas detaljplanen
• Hantering av avvikelser mot kalkyl
• Beslutsgång för projekt för vilka detaljplanen redan var beslutad
vid ingången av år 2018
Herbertsson redogör även för vad som gäller när det förekommer
avvikelser mot exploateringskalkylen.
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§ 386

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Sofia Stynsberg (M) informerar om att hon och Tony Lundstedt (S) varit i
Vietnam under vecka 45 med Växjö kommuns kommunala partnerskap
med An Giang-provinsen.
Cheryl Jones Fur (MP) informerar om att hon hållit föredrag på Smart
City Expo Congress i Barcelona.
Jon Malmqvist (KD) informerar om att han varit på konferens där
resultatet av den enkätundersökning om hot och våld mot
förtroendevalda som bland annat Växjös kommunfullmäktige besvarade
tidigare i år.
Rose-Marie Holmqvist (S) informerar om att hon representerat Växjö
kommun på Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Detta var det sista
sammanträdet för Växjö kommuns del som medlem i förbundet.
Lena Wibroe (M) informerar om att hon uppvaktat Svenska
fornminnesföreningen som firande 150 år.
Monica Skagne, kommunchef, informerar om att ”Chefens dag”
anordnades förra veckan. Kommunchefen informerar även om att hon
träffade SKR för två veckor sedan gällande Inera, som Växjö kommun är
delägare i, för att diskutera kostnader och affärsmodell.
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§ 387

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 hon varit på styrelsemöte med Trästad Sverige i
Stockholm i torsdags.
Winberg informerar om att en film tagits fram med Johan Thorsell,
träbyggnadsansvarig på Växjö kommun, som kan användas som
presentation vid bland annat studiebesök.
Slutligen informerar Winberg om att Växjöbostäder och
Hyresgästföreningen kommit överens om hyror för 2020 och 2021.
Höjningen kommer bli 2,45 procent för respektive år.
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§ 388

Dnr 2019-00012

Redovisning av protokoll 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 4 och 12 november
2019 redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från
22 oktober och 12 november 2019 redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts protokoll från 29 oktober 2019
redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö kommunföretag AB:s protokoll från den 19 november 2019
redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 389

Dnr 2019-00011

Redovisning av delegeringsbeslut 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens
beslut om delegering enligt 6 kap 33 § Kommunallagen. Redovisningen i
rapporten gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 28 oktober
2019 till och med 24 november 2019. Beslut som redovisas i liggare är
registrerade 14 och 15 november 2019.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
13 (96)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 390

Dnr 2019-00637

Val att förrättas av kommunstyrelsen inför 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förrättar val i enlighet med upprättat förslag till
vallista för 2020.
Bakgrund
Kansliavdelningen har upprättat en förteckning över de val som
kommunstyrelsen har att förrätta inför 2020. I förteckningen listas de
personer som innehar uppdraget för 2019. Uppdragen väljs för ett år i
taget.
Beslutet skickas till
Valda ledamöter och ersättare
Berörda organ
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret
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§ 391

Dnr 2019-00513

Anmälan av arbetsutskottets beslut om Yttrande
över Samråd om översiktsplan för Ljungby kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 415/2019 av tidsskäl yttrat sig över Samråd om
översiktsplan för Ljungby kommun.
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§ 392

Dnr 2019-00577

Yttrande över Socialdepartementets remiss av
promemoria Personlig assistans för samtliga
hjälpmoment som avser andning och måltider i form
av sondmatning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över Socialdepartementets
remiss av promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som
avser andning och måltider i form av sondmatning:
Förslaget ligger i linje med lagstiftarens ursprungliga intentioner när det
gäller personlig assistans. Lagförslaget ger tydliga bestämmelser som
kommer kunna säkerställa att barn med omfattande omvårdnadsbehov
får den hjälp och stöd de har behov av.
Att föräldraansvaret inte ska beaktas i varken förberedelser, efterarbete
eller när sondmatning och andningsåtgärder utförs är ett steg i rätt
riktning och kommer möjliggöra att dessa barn kan få rätt till personlig
assistans och inte behöver begära andra kompletterande insatser enligt
LSS eller socialtjänstlagen.
Bakgrund
I promemorian föreslås att samtliga hjälpmoment ska vara
assistansgrundande när det gäller hjälp med andning och sondmatning.
Vidare föreslås att hjälpbehov som ryms inom det normala
föräldraansvaret ska kunna ge rätt till personlig assistans när det gäller
andning och sondmatning.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Äldre bestämmelser
föreslås gälla för personlig assistans och assistansersättning som avser
tid före ikraftträdandet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 436/2019 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
följande yttrande över Socialdepartementets remiss av promemoria
Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och
måltider i form av sondmatning:
Förslaget ligger i linje med lagstiftarens ursprungliga intentioner när det
gäller personlig assistans. Lagförslaget ger tydliga bestämmelser som
kommer kunna säkerställa att barn med omfattande omvårdnadsbehov
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får den hjälp och stöd de har behov av.
Att föräldraansvaret inte ska beaktas i varken förberedelser, efterarbete
eller när sondmatning och andningsåtgärder utförs är ett steg i rätt
riktning och kommer möjliggöra att dessa barn kan få rätt till personlig
assistans och inte behöver begära andra kompletterande insatser enligt
LSS eller socialtjänstlagen.
Omsorgsnämndens arbetsutskott har i § 83/2019 föreslagit följande
yttrande:
Förslaget ligger i linje med lagstiftarens ursprungliga intentioner när det
gäller personlig assistans. Lagförslaget ger tydliga bestämmelser som
kommer kunna säkerställa att barn med omfattande omvårdnadsbehov
får den hjälp och stöd de har behov av.
Att föräldraansvaret inte ska beaktas i varken förberedelser, efterarbete
eller när sondmatning och andningsåtgärder utförs är ett steg i rätt
riktning och kommer möjliggöra att dessa barn kan få rätt till personlig
assistans och inte behöver begära andra kompletterande insatser enligt
LSS eller socialtjänstlagen.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
För kännedom
Omsorgsnämnden
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§ 393

Dnr 2019-00566

Ekonomisk uppföljning per oktober med prognos
2019 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk uppföljning per oktober med
prognos 2019 för kommunstyrelsen.
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 § 410/2019 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner ekonomisk uppföljning per oktober med prognos 2019 för
kommunstyrelsen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 30 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att målet att bedriva sin verksamhet inom tilldelad budget är uppfyllt om
det sammanlagda resultatet för styrelsens verksamheter blir noll eller
bättre. Kommunstyrelsens totala utfall till och med oktober ligger på 77
procent. Utfallet är bättre än riktpunkten efter oktober som ligger på 83
procent. Detta förklaras av att förvaltningen räknar med högre
kostnader under resten av året. Helårsprognosen bedöms till ett
förväntat överskott på +6 mkr för kommunstyrelsens samtliga
verksamheter.
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober med prognos 2019
har bilagts till ärendet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Förvaltningsekonomen
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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§ 394

Dnr 2019-00569

Ekonomisk uppföljning per oktober med prognos
2019 för Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Prognos per oktober 2019, Växjö
kommun.
2. Kommunstyrelsen hemställer åt omsorgsnämnden att till
kommunstyrelsen rapportera åtgärdsplan som visar åtgärdernas
ekonomiska effekter för att klara kommunfullmäktige beslutade
budget år 2020 för omsorgsnämnden.
Bakgrund
Per den 31 oktober sammanställs en prognos för helåret 2019 för Växjö
kommun. Varje nämnd beslutar om sin egen uppföljning per oktober
som är mer ingående. Uppföljningen per oktober ska ses som ett
komplement till den mer fördjupade analysen i delårsrapporten per
augusti som även omfattar måluppfyllelse.
I prognosen per oktober har omsorgsnämndens prognos försämrats till
en förväntad negativ budgetavvikelse med 40 miljoner kronor. Av
nämndens rapport framgår att ”Trots att underskottet för
omsorgsnämnden fortsätter har nämndens upprättade handlingsplan
gett effekt men inte i tillräcklig omfattning” samt att ”förflyttningen sker
alltför sakta och de effekter som förväntades uppnås i åtgärdsplanen
förskjuts framåt i tiden.”
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 428/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner Prognos per oktober 2019, Växjö
kommun.
2. Kommunstyrelsen hemställer åt omsorgsnämnden att till
kommunstyrelsen rapportera åtgärdsplan som visar åtgärdernas
ekonomiska effekter för att klara kommunfullmäktige beslutade
budget år 2020 för omsorgsnämnden.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 november 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland
annat att budgeterat resultat för 2019 uppgår till 2 miljoner kronor.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt omsorgsnämnden har därutöver
beslutat att disponera 2 respektive 12 miljoner kronor av eget kapital
vilket påverkar resultatet negativt. Nämnderna aviserar i sina prognoser
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att det planerade ianspråktagandet av eget kapital beräknas uppgå till 1
respektive 12 miljoner kronor.
Prognosen för helåret 2019 baseras på nämnders och styrelsens
bedömning efter tio månader och indikerar ett resultat på minus 33
miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor sämre än budget.
Sammantaget prognostiserar verksamheterna en negativ
budgetavvikelse med 19 miljoner kronor, varav omsorgsnämndens
prognos visar ett större underskott på 40 miljoner kronor. Flertalet
nämnder har en prognos med några miljoner positiv avvikelse, varav
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har de med störst belopp,
plus 6 respektive 5 miljoner kronor. Gemensam finansiering (inklusive
kommunövergripande nettokostnader) har en prognos på minus 16
miljoner kronor, som till största delen kan hänföras till sämre förväntat
utfall för generella statsbidrag och utjämning samt statsbidrag
segregation.
Det är av stor vikt att omsorgsnämnden vidtar åtgärder för att uppnå en
budget i balans. Budgetbalans är viktigt för att kunna hantera åtagande
inför nästkommande år. Om underskott kvarstår i verksamheten 2019 så
kommer den för höga kostnadsnivån till stora delar finnas kvar även i
budgetåret 2020. Omsorgsnämnden har upprättat en åtgärdsplan för en
budget i balans år 2019 som har gett viss effekt. Trots
demografiutmaningar har kostnaderna ändå reducerats med 30 miljoner
under 2019, men det har inte varit tillräckligt och trenden är negativ.
Omsorgsnämnden behöver vidta åtgärder och säkerställa den
ekonomiska styrningen i syfte att skapa en ekonomi som är hållbar över
tid.
Enligt balanskravet i kommunallagen måste kommunen ha balans mellan
intäkter och kostnader i resultatet. Prognosen för helåret 2019 indikerat
ett negativt resultat. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det
beslutas på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. För att inte
behöva reglera ett negativt resultat, kan fullmäktige besluta om
synnerliga skäl. Om det negativa resultatet kvarstår i bokslutet, måste
kommunfullmäktige besluta om synnerliga skäl innan en årsredovisning
kan upprättas.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Omsorgsnämnden
För kännedom
Övriga nämnder
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Ekonomi- och finanschefen
Redovisningschefen
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§ 395

Dnr 2018-00606

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
november 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport efter november 2019.
Bakgrund
I enlighet med anvisningar för kommunstyrelsen som nämnd för
budgetarbete, månatlig budgetuppföljning samt hantering av eget
kapital ska kommunstyrelsen upprätta uppföljningsrapporter för sina
verksamheter.
Ett av fullmäktiges verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk
hushållning är att nämnder och styrelsers verksamheter ska bedrivas
inom tilldelad budgetram. Målet är uppfyllt om det sammanlagda
resultatet för nämnden/styrelsen blir noll eller bättre.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 452/2019 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner månadsrapport efter november 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 25 november 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland
annat att några engångsbelopp eller nettokostnader för extraordinära
händelser inte har bokförts inom kommunstyrelsens ansvarsområde
hittills i år. Kommunstyrelsen har ett positivt eget kapital om 130,3 mkr
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 +9,0 mkr för
kommunstyrelsens samtliga verksamheter. Prognosen har förbättrats
med 3 mkr jämfört med tidigare prognos. Detta beror främst på
förbättrade prognoser inom IT och måltid. Inom måltiden härleds
förbättringen till att de initierade effektiviseringar gett resultat samt
förbättrad styrning av måltidsinköp och övriga inköp inom måltid.
Genomförandet och intensifieringen av ”ETT IT” har inneburit
effektiviseringar även inom IT-avdelningen och det har gjort att en del
rekryteringar fördröjts men även att en del rekryteringar stoppats då
kompetensväxling gjorts. Automatisering och självservice inom IT
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medför effektiviseringar inom verksamheterna.
Helårsprognosen för den politiska verksamheten beräknas till ett
underskott. Anledningen är arvodeskostnader inom hållbarhetsutskottet
som överskrider budget för den politiska verksamheten. Ett förväntat
underskott på -800 tkr beräknas för året.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Förvaltningsekonomen
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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§ 396

Dnr 2019-00567

Internkontrollplan för 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den interna kontrollplanen 2020 för
kommunstyrelsen.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska nämnd
eller styrelse varje år upprätta en intern kontrollplan.
Kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2020 bifogas till ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 437/2019 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner den interna kontrollplanen 2020 för kommunstyrelsen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 12 november 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland
annat att syftet med granskningarna i den interna kontrollplanen är att
kontrollera, säkerställa och utvärdera att rutiner fungerar och i nästa
steg eventuellt vidta förbättringsåtgärder.
Kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2020 innehåller fem
granskningsområden. Varje nämnd ska inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande
sätt.
Nämnd eller styrelsen ska följa upp den interna kontrollen årligen, vilket
ska rapporteras senast i samband med årsrapportens upprättande.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Förvaltningsekonomen
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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§ 397

Dnr 2019-00621

Företrädare för Växjö kommun vid nyupplåning och
omsättning av lån
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger från och med 5 december 2019 ekonomioch finanschef samt finansekonom i uppdrag att var för sig tills
vidare för Växjö kommuns räkning uppta nya långfristiga lån med
en löptid överstigande ett år efter beslut av kommunstyrelsen i
enlighet med kommunfullmäktiges reglemente, punkt 6.5.p.
2. Kommunstyrelsen ger från och med 5 december 2019 ekonomioch finanschef samt finansekonom i uppdrag att var för sig tills
vidare för Växjö kommuns räkning omsätta långfristiga lån med
en löptid överstigande ett år inom den av kommunfullmäktige vid
varje tillfälle fastställda låneramen enligt kommunfullmäktiges
reglemente, eller inom ramen för av kommunfullmäktige tidigare
separat beslutad upplåning.
Bakgrund
Aktuella låneförfall och villkorsändringar
Växjö kommun har för närvarande 766 mkr i långfristiga skulder varav
736 mkr upptagits för vidareutlåning till SEB för Veabs leasing av
kraftvärmeblocket Sandvik 3. Resterande lån om 30 mkr avser
finansiering av Bergaåsen (VA).
Upplåningen för Sandvik 3 genomfördes 2012 enligt beslut i
Kommunfullmäktige (2012-06-19, §169) och fördelar sig på två lånedelar
om 300 mkr vardera från Nordiska Investeringsbanken (NIB), och
ytterligare 136 mkr från Kommuninvest.
2019-12-16 förfaller en räntebindning med NIB om 300 mkr och ny
räntebindningsperiod och räntemarginal skall fastställas. Vidare så
förfaller lån med Kommuninvest om 136 mkr vilket behöver refinansieras
och ersättas med nya lån på motsvarande belopp.
Besluten 2012 kring finansieringen av Sandvik-3 reglerar själva
upptagandet av finansieringen, men inte hur framtida villkorsändringar
och låneförfall skall hanteras, eller heller vem som är behörig att för
Växjö kommuns räkning att hantera frågorna i relationen med extern
kreditgivare. För att kunna hantera aktuella förfall av räntebindning med
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NIB, och låneförfall med Kommuninvest, kräver externa kreditgivare ett
beslut om behörig företrädare i enlighet med förslag till beslut ovan.
Ny räntebindning med NIB och refinansiering av lån med Kommuninvest
kan i rådande räntemarknad genomföras utan förändring av Veabs
leasingkostnader för Sandvik-3. Ej heller beräknas åtgärderna innebära
någon negativ ekonomisk konsekvens för Växjö kommun.
Nuvarande reglemente och delegering
Enligt kommunfullmäktiges reglemente punkt 6.5.p. ska
kommunstyrelsen besluta om att uppta lån på upp till 600 000 kronor i
enlighet med de föreskrifter som anges i kommunens finanspolicy.
Någon vidaredelegation avseende långfristig upplåning från
kommunstyrelsen saknas dock, ej heller finns det reglerat i Finanspolicy
för Växjö kommunkoncern vem som är behörig företrädare för Växjö
kommun i relation till externa kreditgivare i samband med refinansiering
av långfristiga lån som förfaller, eller i samband med villkorsändringar
när ny räntemarginal och räntebindningsperiod skall fastställas.
Vad gäller undertecknande av handlingar/firmateckning av skuldebrev
och villkorsändringar så innebär dock förslag till beslut ovan ingen
förändring. Detta regleras i beslut av kommunstyrelsen 2017-10-03
(§ 337) och är delegerat till ekonomichefen och vid dennes förfall
kommunchefen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 441/2019 föreslagit följande till
kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen ger från och med 5 december 2019 ekonomioch finanschef samt finansekonom i uppdrag att var för sig tills
vidare för Växjö kommuns räkning uppta nya långfristiga lån med
en löptid överstigande ett år efter beslut av kommunstyrelsen i
enlighet med kommunfullmäktiges reglemente, punkt 6.5.p.
2. Kommunstyrelsen ger från och med 5 december 2019 ekonomioch finanschef samt finansekonom i uppdrag att var för sig tills
vidare för Växjö kommuns räkning omsätta långfristiga lån med
en löptid överstigande ett år inom den av kommunfullmäktige vid
varje tillfälle fastställda låneramen enligt kommunfullmäktiges
reglemente, eller inom ramen för av kommunfullmäktige tidigare
separat beslutad upplåning.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 15 november 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att för
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att verkställa en upplåning eller villkorsändring krävs av externa
motparter att behörig företrädare är utsedd, detta saknas i nuvarande
reglementen från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för
långfristig upplåning. Frågan är reglerad och hanterad för kortfristig
upplåning (kortare löptid än ett år) där denna befogenhet är delegerad
till ekonomi- och finanschef.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschef
Finansekonomen
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§ 398

Dnr 2016-01101

Avsiktsförklaring om strategiskt partnerskap mellan
Växjö och Kalmar kommuner, Linnéuniversitetet och
Linnéstudenterna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att underteckna överenskommelsen om
strategiskt partnerskap mellan Linnéuniversitetet, studentkåren
Linnéstudenterna, Kalmar kommun och Växjö kommun.
Bakgrund
Linnéuniversitetet, studentkåren Linnéstudenterna, Kalmar kommun
och Växjö kommun har beslutat om en avsiktsförklaring om strategiskt
partnerskap 2017-2019. En sammanfattning av det som varit fokus under
avsiktsförklaringens två första år 2017 och 2018 har presenterats för den
politiska styrgruppen. Exempel på resultat av samarbetet är
samverkansforum, kommunikationsinsatser, nuläges- och gapanalys
samt analys av Alumnundersökningen.
Avsiktsförklaringen har reviderats. Överenskommelsen om strategiskt
partnerskap för 2020 till och med 2022 utgår från samma målområden
som tidigare med mer fokus på samarbetet och former för detta.
Målområdena är hållbar samhälls- och infrastruktur, forskning och
kunskapsutveckling och näringsliv och arbetsliv.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 440/2019 föreslagit att kommunstyrelsen
beslutar att underteckna överenskommelsen om strategiskt partnerskap
mellan Linnéuniversitetet, studentkåren Linnéstudenterna, Kalmar
kommun och Växjö kommun.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 18 november 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att syftet
med överenskommelsen är att, mellan parterna upprätta och utveckla
goda och långsiktiga relationer för utveckling av Linnéuniversitetet och
värdstäderna Kalmar och Växjö som universitets- och studentstäder.
Målsättning är en attraktiv kunskapsregion.
Parterna avsätter arbetstiden för beredningsgruppen samt deltagare i
eventuella arbetsgrupper. Större projekt och samarbeten skall regleras,
finansieras och formaliseras i separata avtal mellan parterna.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Utvecklingschefen
Alla nämnder och styrelser
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§ 399

Dnr 2019-00528

Uppföljning enligt kommunallagen av Växjö
Kommunföretag AB (VKAB) inklusive dotterbolag för
verksamhetsåret 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och konstaterar att den
verksamhet som bedrivits i de kommunala bolagen under 2018 varit
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Bakgrund
I 6 kap 9 § i kommunallagen föreskrivs att kommunstyrelsen årligen, i
särskilda beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva
om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige
om nödvändiga åtgärder.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 403/2019 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner redovisningen och konstaterar att den verksamhet som
bedrivits i de kommunala bolagen under 2018 varit förenlig med de
fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 23 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kommunledningsförvaltningen delar VKAB:s bedömning att såväl den
egna som dotterbolagens och Wexnet AB:s verksamhet lever upp till det
fastställda kommunala ändamålet och är kompetensenlig.
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) har i § 120/2019 beslutat följande:
1. Styrelsen för VKAB finner, för sin del, att dotterbolagens verksamhet
inklusive Wexnet AB, är kompetensenligt enligt kommunallagen samt
lever upp till de kommunala ändamålen och överlämnar detta
yttrande med bilagor till kommunstyrelsen för beslut.
2. Styrelsen för VKAB finner att Växjö Kommunföretag AB:s verksamhet
är kompetensenlig och bedrivs utifrån det fastställda kommunala
ändamålet och överlämnar därför vidare till kommunstyrelsen för
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beslut.
VD för VKAB har i en skrivelse, den 10 september 2019, redogjort för hur
dotterbolagens och VKABs verksamhet har varit förenlig med den
kommunala kompetensen och det kommunala ändamålet.
Samtliga dotterbolag har inkommit till VKAB med redovisning om hur
respektive bolags verksamhet har utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna och fastställda kommunala ändamål 2018.
Beslutet skickas till
För kännedom
VKAB
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§ 400

Dnr 2019-00438

Ansökan om investeringsbidrag från Gemla
hembygdsförening
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar ansökan från Gemla
Hembygdsförening om investeringsbidrag med 154 000 kr, för
tillgänglighetsanpassning i Gemla Hembygdsgård, under
förutsättning att Länsstyrelsen Kronoberg beviljar medel för
investeringen och att sökt medfinansiering från Boverket uteblir.
Beslut väntas från Boverket i maj 2020.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utfärda ett
medfinansieringsintyg på motsvarande belopp och med
ovanstående villkor.
Bakgrund
Gemla Hembygdsförening har i skrivelse inkommen 2019-08-08 ansökt
om medel för tillgänglighetsanpassning av övervåningen i Gemla
Hembygdsgård, genom installation av en hiss. En komplettering av
ansökan har därefter inkommit 2019-10-02. En bygglovsansökan
kommer att skickas in till kommunen.
Syftet med investeringen är att möjliggöra för funktionshindrade
personer att ta del av föreningens aktiviteter, som hittills har fokuserat
på föreläsningar om Pär Lagerkvist, kursverksamhet, samtalsgrupper
samt övriga föredrag.
Genom installation av en hiss möjliggörs också ett bredare program för
besökare i Gemla, då flera olika aktiviteter kan kombineras. Gemla
Hembygdsförening ser också möjligheter till ökad samverkan med övrigt
föreningsliv i Gemla. Slutligen vill man framhålla att en tidigare
genomförd installation av bredband möjliggör aktiviteter för ungdomar
med intresse för spel och spelutveckling.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 458/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen beviljar ansökan från Gemla
Hembygdsförening om investeringsbidrag med 154 000 kr, för
tillgänglighetsanpassning i Gemla Hembygdsgård, under
förutsättning att Länsstyrelsen Kronoberg beviljar medel för
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investeringen och att sökt medfinansiering från Boverket uteblir.
Beslut väntas från Boverket i maj 2020.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utfärda ett
medfinansieringsintyg på motsvarande belopp och med
ovanstående villkor.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 18 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att genom
installation av hiss i lokalen möjliggörs ett aktivt deltagande även för
rörelsehindrade personer.
Vanligtvis vänder sig sökanden till kommunen innan huvudansökan
lämnas in, för att försäkra sig om att medfinansiering beviljas. Växjö
kommun utfärdar då ett medfinansieringsintyg. I det här fallet vill Gemla
Hembygdsförening söka pengar hos Jordbruksverket och
medfinansiering från Boverket med ovanstående belopp. Växjö
kommuns beslut om medfinansiering villkoras således till att
Jordbruksverket beviljar medel till projektet och Boverket avslår
föreningens ansökan.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
För kännedom
Gemla Hembygdsförening
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 401

Dnr 2019-00426

Skrivelse från Barsbro Kraftaktiebolag om intresse
av att arrendera/köpa vattenkraftverken i Åby,
Lidekvarn och Böksholm övre
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avyttra Växjö kommuns tre
Vattenkraftverk; Åby, Lidekvarn och Böksholm. Försäljningen ska
ske i samverkan med tekniska nämnden.
Bakgrund
Växjö Kommun äger vattenkraftverken Åby, Lidekvarn och Böksholm.
Samtliga dessa ligger mellan Helgasjön och Örken. För alla tre verken
finns vattendomar som anger hur vattenregleringen ska skötas.
Förfrågningar om att få förvärva de ovan nämnda kraftverken har
inkommit till Växjö kommun.
I § 168/2019 rekommenderar tekniska nämnden kommunstyrelsen att
tillmötesgå idén om att avyttra vattenkraftverken. Tekniska nämnden
bedömer att en försäljning ekonomiskt sett är ett bättre alternativ för
kommunen, än att driva arbetet med omprövning av miljövillkor, och
ombyggnationer. De redan gällande vattendomarna, samt nyligen
införda bindande krav på omprövningar av miljövillkor, kan antas vara
tillräckliga för att tillse att allmänna intressen kommer att tillvaratas på
dessa platser framöver.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 416/2019 föreslagit att kommunstyrelsen
beslutar att avyttra Växjö kommuns tre vattenkraftverk, Åby, Lidekvarn
och Böksholm. Försäljningen ska ske i samverkan med tekniska
nämnden.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen sammanfattas tekniska
nämndens synpunkter enligt nedan:
Samtliga tre vattenkraftverk i fråga reglerar sjöar av betydande storlek
uppströms Helgasjön. Att regleringen av dessa sköts bra utgör ett
allmänt intresse som inte bör förringas i en diskussion av detta slag.
Samtidigt kan konstateras att det är mycket ovanligt att kommunala
förvaltningar ansvarar för sjöreglering och vattenkraftverk. Just de
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platser där det finns vattenkraftverk i kombination med sjöreglering kan
på ett avgörande sätt antas vara platser där man kan anta att privata
intressenter tar ett stort ägaransvar och sköter sjöregleringen bra,
eftersom kraftverksamheten ger en intäkt, men inte tillåts om man inte
följer gällande vattendomar och bestämmelser.
Det finns detta till trots gott om exempel på folkligt missnöje med
privata intressen kring vattenkraftsanläggningar. Det rör sig då oftast
om äldre vattendomar som medger stora avsänkningar av sjöar för att
maximera kraftuttaget. Sådana domar finns inte kring de nu aktuella
anläggningarna. Tvärtom finns ingen anledning att anta att
sjöregleringen skulle skötas mycket annorlunda med eller utan
kommunen som ägare på just de tre nu aktuella platserna. Vidare har
nyligen införts ändringar i miljölagstiftningen som innebär att ägare till
anläggningarna ovan kommer att behöva lämna in ansökan om förnyade
moderna miljövillkor senast 2024.
Tekniska nämnden står inför omfattande krav på besparingar och
effektiviseringar. Vattenkraftverksamheten har gått med rejäla
underskott de senaste fem åren, och förvaltningen bedömer att fortsatt
drift i egen regi kommer att fortsätta att generera liknande underskott.
Mindre företag i branschen tenderar att arbeta med mindre krav på
timersättning och besitter ofta stora kunskaper om tekniken i sig samt
de specifika anläggningarna, vilket möjliggör mindre kostsamma
ombyggnationer, reparationer och underhållsåtgärder. Till exempel är
det inte ovanligt att man bygger om turbiner mm av begagnade delar
från skrotade verk. Av dessa anledningar kan man förvänta sig att
anläggningarna har ett marknadsvärde även om de inte går med vinst
för kommunen.
En försäljning, alternativt upprustning, av de aktuella verken påverkar
möjligheten att nå miljöprogrammets mål om att årligen producera
minst 4500 GWh förnybar energi från sol, vind och vatten i egen regi
inom Växjö kommun och de kommunala bolagen. Den övergripande
målsättningen i det aktuella målet är dock att totalt sett öka tillgången
på förnybar energi, vilket i det aktuella fallet med befintliga
vattenkraftsstationer kan antas göras lika väl av privata aktörer. Vid en
avyttring ges kommunen bättre ekonomiska förutsättningar att
investera i andra verksamheter, t ex förnybar elproduktion som däremot
troligen inte kommer till stånd utan kommunens agerande, tex i form av
solceller på kommunens byggnader. För klimatomställningen i stort,
inom Växjö kommuns geografiska område, torde alltså en försäljning av
vattenkraftverken innebära en viss fördel.
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Sammantaget bedömer därför tekniska nämnden att fördelarna med att
genomföra förslaget överväger nackdelarna. Tekniska nämnden
förutsätter vid beslut om försäljning en tät samverkan med
kommunstyrelsen, för att bland annat göra väl genomtänkta
avgränsningar i fråga om avgränsningar av fastigheter, dammvallar m.m.
Med tanke på förestående krav på att inleda tillståndsprocesser för
moderna miljötillstånd, bör en överlåtelse vara helt avslutad år 2020.
Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillägga i
ärendet.
Yrkanden
Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen avslår förfrågan med följande
motivering: Ovan nämnda vattenkraftverk reglerar sjöar av betydande
storlek uppströms Helgasjön. I beslutsunderlaget saknas risk- och
konsekvensanalys i händelse av att sjöregleringen skulle misskötas.
Detta är av yttersta vikt då ett förändrat klimat förutspås ge mer
extremväder i form av torka och skyfall. En misskött sjöreglering skulle
kunna få konsekvenser för närmiljön och de som nyttjar den i området.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
Tekniska nämnden
För kännedom
Barsbro kraftaktiebolag
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§ 402

Dnr 2019-00595

Skrivelse om ny utredning om samarbete med läsoch terapihundar - Pernilla Tornéus (M), Anna Zelvin
(KD), Andreas Olsson (C), Gunnar Nordmark (L),
Magnus P Wåhlin (MP)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att starta en
utredning som ser över förutsättningarna för att starta ett
förvaltningsövergripande projekt med läs- och terapihundar.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att undersöka
vilka finansieringsmöjligheterna är och om det finns möjlighet till
extern delfinansiering av projektet.
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och
lämnar följande skriftliga reservation:
Skrivelsen från blågröna Växjö hade aldrig blivit aktuell om
omsorgsnämnden istället beslutat att förlänga avtalet med terapihundar
på sitt sammanträde den 23 oktober 2019. Det eventuella resultatet av
förslagen i skrivelsen är enligt vår bedömning sämre än avtalet som
sades upp men är efter omständigheterna trots allt bättre än dagens
läge, där inget aktuellt avtal med terapihundar finns.
Med anledning av ovanstående reserverar sig ledamöterna för
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mot beslutet i ärende 19 på
kommunstyrelsens dagordning den 3 december 2019.
Bakgrund
Pernilla Tornéus (M), Anna Zelvin (KD), Andreas Olsson (C), Gunnar
Nordmark (L), Magnus P Wåhlin (MP) föreslår i en skrivelse till
kommunstyrelsen föreslagit att kommunchefen får i uppdrag:
• Att starta en utredning som ser över förutsättningarna för att
starta ett förvaltningsövergripande projekt med läs- och
terapihundar.
• Att undersöka vilka finansieringsmöjligheterna är och om det
finns möjlighet till extern delfinansiering av projektet.
I skrivelsen framgår att man vill ”starta en utredning om hur
utbildnings- och omsorgsförvaltningen tillsammans kan arbeta med läs-
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och terapihundar under ett gemensamt projekt, för att bidra till att fler
unga lyckas i skolan, samtidigt som vi stärker förutsättningarna för våra
äldre med demensdiagnoser och särskild orosproblematik.”
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 417/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att starta en
utredning som ser över förutsättningarna för att starta ett
förvaltningsövergripande projekt med läs- och terapihundar.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att undersöka
vilka finansieringsmöjligheterna är och om det finns möjlighet till
extern delfinansiering av projektet.
Ordförande har i en skrivelse daterad 4 november 2019 lämnat förslag
till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 403

Dnr 2019-00597

Skrivelse om skärpt granskning och vite för privata
utförare kring påtalade brister - Anna Zelvin (KD)
och Ricardo Chavez (KD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med
jurister göra en översyn av Växjö kommuns avtal med privata aktörer,
samt att utreda möjligheten att ålägga vite till de aktörer som inte
åtgärdar brister.
Bakgrund
Anna Zelvin (KD) och Ricardo Chavez (KD) har i en skrivelse till
kommunstyrelsen föreslagit att kommunstyrelsen ger kommunchefen i
uppdrag att tillsammans med jurister göra en översyn av Växjö
kommuns avtal med privata aktörer, samt att utreda möjligheten att
ålägga vite till de aktörer som inte åtgärdar brister.
I skrivelsen framgår att kommunen redan idag vidtar åtgärder då brister
kan påvisas, och att man är angelägna om att en översyn gällande avtal
med privata aktörer ska ske, detta för att säkerställa både att det sker en
kontinuerlig granskning och uppföljning samt att påtalade brister
åtgärdas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 418/2019 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att tillsammans med jurister göra en översyn
av Växjö kommuns avtal med privata aktörer, samt att utreda
möjligheten att ålägga vite till de aktörer som inte åtgärdar brister.
Ordförande har i en skrivelse daterad 4 november 2019 lämnat förslag
till beslut.
Yrkanden
Tomas Thornell (S): Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att,
tillsammans med jurister, göra en översyn av Växjö kommuns avtal med
privata aktörer bland annat innebärande möjligheten att ålägga vite till
de aktörer som inte åtgärdar påtalade brister.
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Conny Lindahl (SD): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
Ja för att rösta på arbetsutskottets förslag. Nej för att rösta på Tomas
Thornells (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med nio
röster mot sex röster för Tomas Thornells (S) yrkande.
LEDAMÖTER

ERSÄTTARE SOM
TJÄNSTGÖR

Eva Johansson
(C)
Malin Lauber
(S)
Oliver
Rosengren (M)
Catharina
Winberg (M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist
(KD)
Gunnar
Nordmark (L)
Magnus P
Wåhlin (MP)
Julia Berg (S)
Martin Edberg
(S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Tomas
Thornell (S)
Maria Garmer
(V)
Conny Lindahl
(SD)
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JA

NEJ

AVSTÅR

JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
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Anna Tenje
(M),
ordförande

JA
Omröstningsresultat 9

6

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 404

Dnr 2019-00599

Skrivelse om nytt uppdrag gällande reviderade
riktlinjer för konstnärlig utsmyckning - Jon
Malmqvist (KD), Lena Wibroe (M)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger 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 inriktning. De nya riktlinjerna ska innehålla
definitioner och fastställa rutiner för hur Växjö kommunkoncern ska
arbeta med enprocentregeln framledes.
Bakgrund
Jon Malmqvist (KD), Lena Wibroe (M) har i en skrivelse till
kommunstyrelsen föreslagit att kommunstyrelsen ger 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 inriktning. De nya
riktlinjerna ska innehålla definitioner och fastställa rutiner för hur Växjö
kommunkoncern ska arbeta med enprocentregeln framledes.
Nya riktlinjer 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 § 419/2019 föreslagit att kommunstyrelsen ger
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
inriktning. De nya riktlinjerna ska innehålla definitioner och fastställa
rutiner för hur Växjö kommunkoncern ska arbeta med enprocentregeln
framledes.
Ordförande har i en skrivelse daterad 4 november 2019 lämnat förslag
till beslut.
Yrkanden
Rose-Marie Holmqvist (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunstyrelsen avslår förslagen i skrivelsen.
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Jon Malmqvist (KD): 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
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
VKAB
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§ 405

Dnr 2019-00617

Skrivelse om förstärkt trygghetsskapande arbete Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist
(KD), Gunnar Nordmark (L) och Magnus P. Wåhlin
(MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att:
• uppdatera och ta fram en fördjupad lägesbild över kommunens
aktuella trygghetssituation i Växjö tätort och särskilt utvalda
tätorter på landsbygden.
• utifrån lägesbilden, utreda behovet av att vidta ytterligare
trygghetsskapande åtgärder, till exempel genom att ansöka om
paragraf 3 område och införa kommunala ordningsvakter eller
trygghetsvärdar för att öka både den faktiska och upplevda
tryggheten.
• ta fram en kostnadsbeskrivning för införande av ovanstående och
en införandeplan av hur en sådan trygghetsfrämjande funktion
kan startas upp.
Bakgrund
Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar
Nordmark (L) och Magnus P. Wåhlin (MP) har i en skrivelse till
kommunstyrelsen föreslagit att kommunchefen får i uppdrag att:
• uppdatera och ta fram en fördjupad lägesbild över kommunens
aktuella trygghetssituation i Växjö tätort och särskilt utvalda
tätorter på landsbygden.
• utifrån lägesbilden, utreda behovet av att vidta ytterligare
trygghetsskapande åtgärder, till exempel genom att ansöka om
paragraf 3 område och införa kommunala ordningsvakter eller
trygghetsvärdar för att öka både den faktiska och upplevda
tryggheten.
• ta fram en kostnadsbeskrivning för införande av ovanstående och
en införandeplan av hur en sådan trygghetsfrämjande funktion
kan startas upp.
I skrivelsen framgår att man ser ett behov av att ytterligare intensifiera
kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i
centrala delarna av Växjö under seneftermiddagar och kvällar. Man vill
därför utreda förutsättningarna för att ansöka om paragraf 3 område i
centrala delarna av Växjö stad och skapa förutsättningar för kommunala
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ordningsvakter som en trygghetsskapande resurs som ska ambulera i
staden. Det skulle samtidigt frigöra andra resurser för att stärka upp
trygghetsarbetet runt om i kommunens mindre tätorter.
I skrivelsen framgår att det därför behövs en djupgående analys av
nuläget och uppdatering de åtgärder vi har att vidta för att möta både
dagens och morgondagens utmaningar. Vi behöver göra mer för att fler
ska känna sig trygga i det offentliga rummet oavsett postnummer och
under dygnets alla tider.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 438/2019 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att:
• uppdatera och ta fram en fördjupad lägesbild över kommunens
aktuella trygghetssituation i Växjö tätort och särskilt utvalda
tätorter på landsbygden.
• utifrån lägesbilden, utreda behovet av att vidta ytterligare
trygghetsskapande åtgärder, till exempel genom att ansöka om
paragraf 3 område och införa kommunala ordningsvakter eller
trygghetsvärdar för att öka både den faktiska och upplevda
tryggheten.
• ta fram en kostnadsbeskrivning för införande av ovanstående och
en införandeplan av hur en sådan trygghetsfrämjande funktion
kan startas upp.
Ordförande har i en skrivelse daterad 26 november 2019 lämnat förslag
till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 406

Dnr 2019-00611

Uppdrag om att Växjö kommun ska förvärva Videum
AB:s aktier i Företagsfabriken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med
förslag och underlag till att Växjö kommun ska förvärva Videum AB:s
aktier i Företagsfabriken AB.
Bakgrund
Företagsfabriken ägs till lika delar av Linnéuniversitetet (genom deras
driftbolag), Region Kronoberg och Videum. Det geografiska området är
hela Kronobergs län. Diskussioner har förts bland huvudägarna och den
allmänna uppfattningen är att Företagsfabrikens fokus är i huvudsak på
Campusområdet och därmed brister i att nå ut i hela länet. Vidare är
Videum ett vinstdrivande bolag till skillnad från övriga aktieägare.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 420/2019 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag och underlag till
att Växjö kommun ska förvärva Videum AB:s aktier i Företagsfabriken
AB.
Ordförande har i en skrivelse daterad 4 november 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. I ordförandes skrivelse framgår
följande:
Företagsfabriken och Videum AB:s näringslivsarbete med Science Park
är viktiga delar av infrastrukturen för innovation i Kronoberg
tillsammans med övrig näringslivsutveckling inom kommunen och
regionen. En oberoende företagsfabrik med offentligt ägande men med
huvudsaklig representation från näringslivet är angeläget och att
bolaget sträcks till att verka utanför Campus-området.
Jag tror att detta bäst uppnås om ägandet i Företagsfabriken övergår
från Videum till kommunen och att kommunen kan säkerställa den
långsiktiga finansieringen för Företagsfabriken. Videum är alltjämt en
viktig aktör då de äger och förvaltar inkubatorsmiljöerna på Campus och
utvecklar dessa. Det är väl lämpat att ha fastigheterna i ett kommunalt
bolag men den verksamhet som Företagsfabriken står för bedöms få
bättre utväxling och långsiktighet med ett direkt ägande från
kommunens sida. De tre ägarna blir också då mer jämställda.
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Det är därför rimligt att kommunchefen får i uppdrag att återkomma
med förslag på hur ägandet av aktierna i Företagsfabriken kan övergå
från Videum till kommunen och hur finansieringen av Företagsfabriken
säkerställs långsiktigt.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 407

Dnr 2019-00463

Uppdrag om en generell revidering av allmänna
lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 3 kap. ordningslagen
(1993:1617), att Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun
ska ha i ärendet föreslagen utformning samt att kommunfullmäktige
efter antagande översänder de lokala ordningsföreskrifterna till
länsstyrelsen att underställas länsstyrelsens prövning.
De reviderade lokala ordningsföreskrifterna föreslås gälla från och med
2020-03-01.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunchefen att i samråd med
berörda nämnder göra en generell översyn av lokala
ordningsföreskrifter för Växjö kommun (dnr 2019–00379, § 261).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 433/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar, med stöd av 3 kap. ordningslagen (1993:1617), att Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun ska ha i ärendet föreslagen
utformning samt att kommunfullmäktige efter antagande översänder de
lokala ordningsföreskrifterna till länsstyrelsen att underställas
länsstyrelsens prövning.
De reviderade lokala ordningsföreskrifterna föreslås gälla från och med
2020-03-01.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 11 september 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland
annat att i ordningslagen (1993:1617) (OL) anges att en kommun kan anta
och ändra lokala ordningsföreskrifter. I enlighet med OL 3 kap. 8 § får en
kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av
denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på
offentlig plats.
När lokala ordningsföreskrifter antagits ska de anmälas till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ska bland annat pröva att föreskrifterna inte står i strid
med OL 3 kap. 12 §, det vill säga angår förhållanden som är reglerade i,
eller kan regleras med stöd av, någon annan författning eller lägger
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onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar
i den enskildes frihet. Anser länsstyrelsen att en kommun överträtt sina
möjligheter kan länsstyrelsen upphäva föreskrifterna.
I kommunchefens skrivelse redogörs för de revideringar som föreslås i
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun.
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§ 408

Dnr 2019-00403

Motion om att rekrytera deltidsbrandmän genom
kombinationstjänster - Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att man i grunden är
positiv till förslaget, men om den ska genomföras krävs vidare
utredning, vilket idag inte kan prioriteras. Det förekommer redan idag
att medarbetare arbetar exempelvis inom omsorgsförvaltningen, och
även har uppdrag inom räddningstjänsten. Kommunfullmäktige
uppmuntrar förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att generellt
sett ställa sig positiva till att anställda arbetar som deltidsbrandmän,
även om varje fall måste prövas individuellt.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) och Ann-Christin Eriksson (V) har till fullmäktige
lämnat en motion om att rekrytera deltidsbrandmän genom
kombinationstjänster. Motionen avser dock främst samarbete mellan
Omsorgsnämnd och Värends räddningstjänstförbund.
Motionen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till berörda nämnder,
främst omsorgsnämnden, att tillsammans med Värends
Räddningsförbund utveckla rekryteringsbasen genom att använda
kombinationstjänster som verktyg.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 99/2019 föreslagit att
kommunfullmäktige besvarar motionen med att man i grunden är
positiv till förslaget, men om den ska genomföras krävs vidare
utredning, vilket idag inte kan prioriteras. Det förekommer redan idag
att medarbetare arbetar exempelvis inom omsorgsförvaltningen, och
även har uppdrag inom räddningstjänsten. Kommunfullmäktige
uppmuntrar förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att generellt
sett ställa sig positiva till att anställda arbetar som deltidsbrandmän,
även om varje fall måste prövas individuellt.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 9 oktober 2019 redogjort för
ärendet. Yttranden har lämnats från såväl omsorgsnämnden som
Värends räddningstjänstförbund. Av yttrandena framgår att det redan
pågår ett samarbete i frågan. Samarbetet har hittills resulterat i en
gemensam studieresa 2016 och en utredning som redovisades våren
2018. Värends räddningstjänstförbund nämner även ett gemensamt
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arbete kring rekryteringsstrategi för sin deltidsorganisation.
Omsorgsnämnden nämner behov av att vidare och djupare utreda de
praktiska och arbetsrättsliga förutsättningarna som behöver tas i
beaktande vid kombinationstjänster hos två olika juridiska arbetsgivare.
Kommunchefens yttrande utgör en sammanvägd bedömning av de båda
instansernas yttranden samt antar ett koncernperspektiv på frågan.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag.
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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§ 409

Dnr 2019-00115

Motion om att lämna LOV för särskilda boenden Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med
omsorgsnämndens beslut i § 89/2019 med följande motivering:
Motionärerna föreslår att Växjö kommun ska sluta tillämpa LOV för nya
särskilda boenden. Detta är dock inte möjligt eftersom en kommun
antingen har LOV för särskilt boende eller inte. Det är inte tillåtet att ha
LOV för endast vissa boenden.
Sedan införandet av LOV i särskilt boende i Växjö har flera nya boenden
etablerats. Detta har lett till att de som är i behov av särskilt boende har
fått fler boenden att välja på. Långsiktigt kan det bli problem om allt fler
etableringar sker som inte motsvaras av det behov som finns. I praktiken
blir dock systemet troligen självreglerande. Inget omsorgsföretag vill ta
risken att investera i ett nytt särskilt boende om man inte ser ett rimligt
underlag för sin satsning.
I Växjö har vi inställningen att våra medborgares skattepengar
ska användas till så god kvalitet som möjligt och så effektivt som möjligt
och vi kommer därför att under 2020 inleda en översyn av LOV i särskilt
boende. Vi vill se hur det påverkar såväl omsorgstagare som personal
och kostnader samt se vilka möjligheter som finns att förbättra
systemet.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att
fullmäktige ska uppdra åt omsorgsnämnden att sluta tillämpa lagen om
valfrihetssystem (LOV) för nya särskilda boenden. Motionen konstaterar
att kommunen inte fullt ut kontrollerar tillgången till platser i särskilt
boende när det finns möjlighet för enskilda utförare att bedriva särskilt
boende inom ramen för valfrihetssystemet. Detta uppges ha föranlett
beslut om att stänga kommunala platser i särskilt boende. Motionen
önskar att kommunen återtar kontrollen över nya etableringar av
särskilda boenden samt planeringen av omsorgen och ser fram mot en
framtid där innehållet i alla särskilda boenden har hög kvalité
beträffande vård och omsorg men också erbjuder olika inriktning och
specialiteter i det vardagliga innehållet.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 421/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
motionen i enlighet med omsorgsnämndens beslut i § 89/2019 med
följande motivering:
Motionärerna föreslår att Växjö kommun ska sluta tillämpa LOV för nya
särskilda boenden. Detta är dock inte möjligt eftersom en kommun
antingen har LOV för särskilt boende eller inte. Det är inte tillåtet att ha
LOV för endast vissa boenden.
Sedan införandet av LOV i särskilt boende i Växjö har flera nya boenden
etablerats. Detta har lett till att de som är i behov av särskilt boende har
fått fler boenden att välja på. Långsiktigt kan det bli problem om allt fler
etableringar sker som inte motsvaras av det behov som finns. I praktiken
blir dock systemet troligen självreglerande. Inget omsorgsföretag vill ta
risken att investera i ett nytt särskilt boende om man inte ser ett rimligt
underlag för sin satsning.
I Blågröna Växjö har vi inställningen att våra medborgares skattepengar
ska användas till så god kvalitet som möjligt och så effektivt som möjligt
och vi kommer därför att under 2020 inleda en översyn av LOV i särskilt
boende. Vi vill se hur det påverkar såväl omsorgstagare som personal
och kostnader samt se vilka möjligheter som finns att förbättra
systemet.
Omsorgsnämnden har i § 89/2019 föreslagit att kommunfullmäktige att
avslå motionen med följande motivering:
Motionärerna föreslår att Växjö kommun ska sluta tillämpa LOV för nya
särskilda boenden. Detta är dock inte möjligt eftersom en kommun
antingen har LOV för särskilt boende eller inte. Det är inte tillåtet att ha
LOV för endast vissa boenden.
Sedan införandet av LOV i särskilt boende i Växjö har flera nya boenden
etablerats. Detta har lett till att de som är i behov av särskilt boende har
fått fler boenden att välja på. Långsiktigt kan det bli problem om allt fler
etableringar sker som inte motsvaras av det behov som finns. I praktiken
blir dock systemet troligen självreglerande. Inget omsorgsföretag vill ta
risken att investera i ett nytt särskilt boende om man inte ser ett rimligt
underlag för sin satsning.
I Blågröna Växjö har vi inställningen att våra medborgares skattepengar
ska användas till så god kvalitet som möjligt och så effektivt som möjligt
och vi kommer därför att under 2020 inleda en översyn av LOV i särskilt
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boende. Vi vill se hur det påverkar såväl omsorgstagare som personal
och kostnader samt se vilka möjligheter som finns att förbättra
systemet.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Julia Berg (S):
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att uppdra till
omsorgsnämnden att avveckla LOV för särskilt boende.
Ulf Hedin (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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§ 410

Dnr 2019-00613

Motion om att höja kvaliteten på färdtjänsten - Per
Nilimaa (SD)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med det finns ett pågående
uppdrag att se över färdtjänsten tillsammans Region Kronoberg och
övriga kommuner. Dessutom finns flera av de punkter som föreslås i
motionen redan med i kriterierna för nuvarande upphandlingsperiod.
Reservation
Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet
och lämnar följande skriftliga reservation:
Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot Kommunstyrelsens förslag till
beslut
Som framgår av motionen under rubriken Ytterligare försämringar
• Förarna förstår inte vad slutkunden säger och tvärtom
• Förarna har stora brister i sin förmåga att hitta till beställd plats
• Gravt synskadade(blinda) får INTE ta med sitt hjälpmedel(ledarhunden)
i bilen
• Stora brister i bemötandet överlag
Att lösa samtliga dessa mycket allvarliga tillkortakommande så räcker
det inte med att
”Dessutom finns flera av de punkter som föreslås i motionen redan med
i kriterierna för nuvarande upphandlingsperiod.”
De punkter som listas i att-satserna i motionen är en minimerad
helhetslösning
I början av 2000-talet var det en liknande situation inom färdtjänsten Vi
arbetade med de punkter som beskrivs i motionen resultatet blev en
mycket märkbar kvalitéhöjning på tjänsten därtill en Winn Winn
situation eftersom vi under utbildningens gång fick reda på att ett flertal
av förarna aldrig träffat på någon med funktionsnedsättning därmed
blev de också tryggare i sitt arbete.
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Bakgrund
Per Nilimaa (SD) har i en motion daterad den 11 november 2019 föreslagit
att kommunfullmäktige ska ge ansvarig nämnd följande uppdrag:
• Att snarast (så fort som möjligt) ställa följande krav på
leverantören (Region Kronoberg)
• Att varje förare i färdtjänsten pratar bra svenska
• Att varje förare har utbildning i bra bemötande av personer med
funktionsnedsättning
• Att varje förare har utbildning i minst grundläggande
funktionshinderkunskap
• Att leverantören (Region Kronoberg) inför någon form av
sanktionssystem (prickning) av underleverantörerna (de privata
bolagen som serviceresor upphandlar)
• Att leverantören (Region Kronoberg) inför lämplig utformning av
insamling (exempelvis telefontjänst) av användarens upplevelse
av tjänsten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 442/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med det finns ett pågående uppdrag att se över
färdtjänsten tillsammans Region Kronoberg och övriga kommuner.
Dessutom finns flera av de punkter som föreslås i motionen redan med i
kriterierna för nuvarande upphandlingsperiod.
Ordförande har i en skrivelse daterad 11 november 2019 lämnat förslag
till beslut.
Yrkanden
Conny Lindahl (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 411

Dnr 2019-00614

Motion om begränsning av fria måltider för politiker
och tjänstepersoner i Växjö kommun - Christer
Svensson (SD)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen. En bedömning om vilken förtäring
som är lämplig måste göras från fall till fall. Däremot gäller alltid
restriktivitet som norm för måltider på kommunens bekostnad.
Reservation
Conny Lindahl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Christer Svensson (SD) har i en motion daterad den 5 november 2019
föreslagit att kommunfullmäktige ska uppdra följande till
kommunstyrelsen:
• att låta utforma och uttala direktiv till berörda nämnder och
styrelser om begränsning av fria måltider för politiker och
tjänstepersoner i uppdrag för Växjö kommun.
• att densamma beslutar att endast enklare förtäring som
ostsmörgås, frukt eller bakverk fritt kan ingå vid konferens och
likvärdiga sammankomster.
• att i de fall där extern part inte bekostar lunch eller middag
betalar politiker och tjänsteperson för sådan själva.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 443/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen. En bedömning om vilken förtäring som är lämplig
måste göras från fall till fall. Däremot gäller alltid restriktivitet som norm
för måltider på kommunens bekostnad.
Ordförande har i en skrivelse daterad 11 november 2019 lämnat förslag
till beslut.
Yrkanden
Conny Lindahl (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 412

Dnr 2019-00539

Motion om att minska matsvinnet i kommunens
verksamheter genom att sälja den mat som blir över
- Malin Lauber (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att måltidsorganisationen
ska arbeta strukturerat för att minska matsvinnet genom att i första
hand minska överproduktionen av mat och utveckla arbetssätt i köken
för att på ett säkert sätt ta hand om och återanvända överbliven mat.
När matsvinnet minimerats och matproduktionen är i balans kan
möjligheten att sälja överbliven mat utredas.
Att minska matsvinnet är en del i uppdraget som kommunfullmäktige
gett måltidsorganisationen för att effektivisera verksamheten 2020.
Bedömningen är att fokus i första hand under 2020 bör vara på att
minska matsvinnet och att sälja den överblivna maten skulle kunna vara
aktuellt efter det.
Reservation
Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Malin Lauber (S) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
Växjö kommun inför ett sätt att sälja den mat som blir över efter
tillagning i kommunens kök. Lauber skriver i motionen att varje dag
tillagas en stor mängd måltider i olika kök i kommunens verksamheter.
Den mesta maten äts upp men en del mat måste kastas. Genom att sälja
den mat som blir över kan vi minska matsvinnet.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 107/2019 föreslagit att
kommunfullmäktige besvarar motionen med att måltidsorganisationen
ska arbeta strukturerat för att minska matsvinnet genom att i första
hand minska överproduktionen av mat och utveckla arbetssätt i köken
för att på ett säkert sätt ta hand om och återanvända överbliven mat.
När matsvinnet minimerats och matproduktionen är i balans kan
möjligheten att sälja överbliven mat utredas.
Att minska matsvinnet är en del i uppdraget som kommunfullmäktige
gett måltidsorganisationen för att effektivisera verksamheten 2020.
Bedömningen är att fokus i första hand under 2020 bör vara på att
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minska matsvinnet och att sälja den överblivna maten skulle kunna vara
aktuellt efter det.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 29 oktober 2019 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att måltidsorganisationen ska arbeta
strukturerat för att minska matsvinnet genom att i första hand minska
överproduktionen av mat och utveckla arbetssätt i köken för att på ett
säkert sätt ta hand om och återanvända överbliven mat. När matsvinnet
minimerats och matproduktionen är i balans kan möjligheten att sälja
överbliven mat utredas.
Att minska matsvinnet är en del i uppdraget som kommunfullmäktige
gett måltidsorganisationen för att effektivisera verksamheten 2020.
Denna motion syftar till att sälja överbliven mat, inte minska matsvinnet.
Bedömningen är att fokus i första hand under 2020 bör vara på att
minska matsvinnet och att sälja den överblivna maten skulle kunna vara
aktuellt efter det.
Avstämning har gjorts med juridiska avdelningen samt miljö- och
hälsoskyddskontoret. Kommunjuristen anser att det är möjligt att sälja
överproducerad mat som uppstår naturligt och tillfälligt. Dock bör inte
mat överproduceras i syfte att säljas. Om mat ska säljas behöver ett
system för prissättning och debitering tas fram. Miljö- och
hälsoskyddskontoret ser inga hinder med att serveringssvinn säljs i
serveringen om kunden själv fyller en matlåda och kökspersonal finns
närvarande och kan svara på frågor angående innehåll, allergener mm.
Ansvaret för maten som sålts övergår då till kunden när lådan har fyllts.
Om matlådor istället ska packas av köket måste dessa märkas enligt
livsmedelslagstiftningens märkningsförordning och köket ansvara för
nedkylning och för att kylkedjan inte bryts. Att packa matlådor är alltså
mer resurskrävande.
Miljö- och hälsoskyddskontoret skriver i ett yttrande daterat 30 oktober
2019 att man är positiv till initiativ för att minska mat-svinnet i de
kommunala verksamheterna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
förutsätter att eventuella förändringar av verksamheterna anmäls till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden och att den mat som går till försäljning
uppfyller livsmedelslagstiftningens krav på säker mat.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Maria Garmer (V) och Conny
Lindahl (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
60 (96)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-12-03

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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§ 413

Dnr 2019-00583

Medborgarförslag om hundbad i anslutning till
kommunala badplatser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till det
uppdrag som sedan tidigare getts till tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden om att se över behovet av hundbad i kommunen.
Bakgrund
Ett medborgarförslag som inkom till kommunstyrelsen i oktober 2019
föreslår att det i anslutning till samtliga kommunala badplatser ska
anvisas ställen där hundar får bada.
Kommunfullmäktige har i § 310/2019 överlämnat beslutanderätten i
ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 444/2019 föreslagit att kommunstyrelsen
besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till det uppdrag som sedan
tidigare getts till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden om
att se över behovet av hundbad i kommunen.
Ordförande har i en skrivelse daterad 21 oktober 2019 lämnat förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
För kännedom
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 414

Dnr 2019-00210

Medborgarförslag om nya lokaler för slöjdarbete
mm.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
kommunstyrelsen för en dialog med kommunala pensionärsrådet (KPR)
och utbildningsnämnden om att hitta befintliga lokaler som kan
samutnyttjas.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige som föreslår
att kommunen utöver Pensionärernas hus fattar ett principbeslut om
anskaffande av nya lokaler som kan härbärgera träslöjd, bokbindning,
målning och vävning. Förslagsställaren menar att denna typ av
verksamhet inte ryms i kommande pensionärernas hus.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 422/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att kommunstyrelsen för en dialog
med kommunala pensionärsrådet (KPR) och utbildningsnämnden om att
hitta befintliga lokaler som kan samutnyttjas.
Omsorgsnämnden har i § 90/2019 rekommenderat att
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden att, efter samråd med pensionärsföreningarna
kring framtida efterfrågan, ta fram ett förslag för hur en slöjdsal på skola
eller studieförbund kan göras tillgänglig. Vidare att det undersöks om
det finns plats för vävstolar i någon av kommunens befintliga lokaler.
Nämnden bedömer att nya Pensionärernas hus i övrigt rymmer stora
möjligheter för skapande verksamheter av olika slag.
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§ 415

Dnr 2019-00594

Medborgarförslag om tillbyggnad av Växjö simhall
med en 50 meters simbassäng med SM-mått
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
kommunchefen i oktober fick i uppdrag att göra en kompletterande
utredning gällande möjligheterna att förlägga Växjös framtida simhall på
befintlig plats. När denna utredning är klar, kan beslut fattas om hur
arbetet ska fortgå.
Bakgrund
En medborgare har föreslagit att nuvarande simhall ska byggas till med
en 50 meters simbassäng som har SM-mått.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 423/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att kommunchefen i oktober fick i
uppdrag att göra en kompletterande utredning gällande möjligheterna
att förlägga Växjös framtida simhall på befintlig plats. När denna
utredning är klar, kan beslut fattas om hur arbetet ska fortgå.
Ordförande har i en skrivelse daterad 4 november 2019 lämnat förslag
till beslut.
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§ 416

Dnr 2019-00604

Medborgarförslag om att säkerställa wifi med
högsta kvalitet på tågen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att wifi på tågen,
precis som förslagsställaren påpekar, inte är Växjö kommuns
ansvarsområde. Växjö kommun kommer dock ta med förslaget till
samtal med Region Kronoberg.
Bakgrund
En medborgare har i ett medborgarförslag påpekat att många pendlar
och åker kollektivt till och från Växjö, vilket är positivt. Förslagsställaren
skriver att arbetsförhållandena på tåget är förvånansvärt bra bortsett
från internetanslutningen. Att inte kunna arbeta eller göra för arbetet
nyttiga saker när man reser, är inte bara frustrerande för pendlaren och
arbetsgivaren, utan en mycket lågt hängande frukt för Växjö kommun
att öka attraktionskraften och tillväxten genom att säkerställa wifi med
hög kapacitet för resenärerna.
Slutligen skriver förslagsställaren att ”huruvida det är Växjö kommuns
ansvar att säkerställa wifi på tågen spelar ingen roll i sammanhanget.
Det är Växjö Kommuns skyldighet att göra allt man kan för en
attraktivare kommun och främja arbete och i slutändan skatteintäkter.”
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 424/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att wifi på tågen, precis som
förslagsställaren påpekar, inte är Växjö kommuns ansvarsområde. Växjö
kommun kommer dock ta med förslaget till samtal med Region
Kronoberg.
Ordförande har i en skrivelse daterad 4 november 2019 lämnat förslag
till beslut.
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§ 417

Dnr 2019-00473

Medborgarförslag om att utveckla Växjö som den
gröna staden
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
kommunchefens skrivelse daterad 2019-10-25. I skrivelsen beskrivs hur
medborgarförslaget ligger i linje med det nyligen antagna
hållbarhetsprogrammet för Växjö kommun samt den kommande
strategin för odling.
Bakgrund
Den 29 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag till kommunen om att
utveckla Växjö som den gröna staden. Av förslaget framgår att det
huvudsakligen handlar om att utveckla grönytor så att det möjliggörs för
mer trädgård, odling och ängsmark. Det framgår också av förslaget att
en sådan utveckling skulle kunna ge flera goda effekter, bland annat
ökad biologisk mångfald, minskad psykisk ohälsa, ökad resiliens och
ökad integration och gemenskap.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 76/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med hänvisning till kommunchefens
skrivelse daterad 2019-10-25. I skrivelsen beskrivs hur
medborgarförslaget ligger i linje med det nyligen antagna
hållbarhetsprogrammet för Växjö kommun samt den kommande
strategin för odling.
Kommunchefen har i en skrivelse den 25 oktober 2019 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat En utveckling av grönytorna i
enlighet med medborgarförslaget bedöms ligga i linje med
hållbarhetsprogrammet ”Hållbara Växjö 2030” och behov av insatser
återfinns därmed både under programmets samtliga målbilder och
under flera av utmaningarna enligt nedan;
”Biologisk mångfald och ekosystem” där programmet slår fast att;
”Genom att bevara den invånarnära naturen och stärka gröna livsmiljöer
och landskap kan vi undvika en ökad förlust av biologisk mångfald,
försvagade ekosystemtjänster och därmed vår sårbarhet inför
klimatförändringarna. Det handlar bland annat om att skapa mer
förståelse för hur klimat, ekosystem och invånares hälsa och livsvillkor är
sammankopplade.” Kopplat till denna utmaning behöver vi bland annat;
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•
•
•
•

Vara en förebild som markförvaltare
Ta hänsyn till ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
Bevara och utveckla livsmiljöer och landskap, som t.ex. ängs-,
betes-, odlings- och våtmarker
Värna marker med höga värden och lämna utrymme för
kommande generationers behov

”Samhällsbyggande” där programmet bland annat lyfter behovet av att;
• /…/ ”Stärka platsen Växjös betydelse och attraktivitet genom fokus
på kulturarv, kulturliv och landskapets värden
• Utveckla boende- och livsmiljöer som förebygger segregation och
främjar närhet till mötesplatser, natur och kultur
• Bygga ett motståndskraftigt samhälle som förebygger och
balanserar effekter av klimat- och samhällsförändringar/…/”
”Konsumtion och produktion”:
• /…/ ”Stödja och främja innovation kring cirkulära och
biobaserade lösningar
• Skärpa kravställande och uppföljning av hållbarhet i samtliga
upphandlingar och inköp …/
• Främja produktion av mat, energi och råvaror på ett hållbart sätt
• Stödja och utveckla nya former och forum för
delningsekonomi/…/”
”Hälsa och välbefinnande”
• Utveckla livsmiljöer i form av gröna mötesplatser och spontanytor
som främjar god hälsa
• Minska konsekvenserna av de socioekonomiska faktorerna på den
enskildes hälsa /…/
• Främja rörelse varje dag för alla
• /…/ Minimera riskerna att utsättas för skadligt buller,
luftföroreningar och skadliga kemikalier
• Skapa ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter /…/
• Främja goda matvanor för alla
Kopplingarna mellan utveckling av grönstruktur och god hälsa och ökad
resiliens syns därmed tydligt i hållbarhetsprogrammet.
Växjö kommun håller just nu på med att ta fram en plan för odling som
ligger i linje med medborgarförslagets intentioner och
hållbarhetsprogrammet. Växjö kommun har redan sett goda resultat av
en del pilotprojekt kopplat till odling och gemenskap i olika
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bostadsområden. Växjö kommun arbetar också med riktlinjer för att
främja grönstrukturen på och i närheten av skolgårdar.
Kommunledningsförvaltningen bedömer således att medborgarförslaget
ligger i linje med det arbete som är på gång i kommunen, men också att
det ger förslag på goda idéer som inte får glömmas bort i kommunens
arbete.
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§ 418

Dnr 2019-00485

Medborgarförslag om att bygga nya Lammhults
skola energismart
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
Vidingehem AB:s remissvar, inkommet till VKAB den 7 oktober 2019 där
följande framgår:
Vidingehem AB har fått i uppdrag av utbildningsförvaltningen att bygga
ny skola i Lammhult. I uppdraget ingår att bygga enligt miljöbyggnad
silver vilket innebär att man bland annat tänker på miljö och
energikonsumtionen. Vi projekterar för solceller som ska täcka stora
delar av energibehovet i skolan. Vi bygger med målsättningen 50
kilowattimmar per kvadratmeter i enlighet med Växjö kommuns
energiplan. Eftersom budgeten är satt kan vi inte projektera in
vätgaslösning, utan håller oss till projektplanen. Detsamma gäller för
regnvattensåtervinningen. Dessa lösningar skulle i dagsläget fördyra
projektet ytterligare där vi redan har hög beräknad byggkostnad.
Vidingehem har som målsättning att aktivt bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Vi ser med intresse på den tekniska utvecklingen
som sker inom detta område och har följt Åsedaprojektet och detta är
något som vi hoppas genomföra i framtida projekt.
Bakgrund
Ett medborgarförslag om att bygga Lammhults nya skola energismart
har inkommit till Växjö kommun. Förslagsställaren anser att samma
energismarta lösningar ska tillämpas som vid bygget av ett större hus i
Åseda, som nämns som exempel. Förslagsställaren föreslår att lämpliga
byggnader ska förses med solceller, att överskottsel lagras i batterier
och vätgastank, samt att regnvatten insamlas och används för att spola
toaletter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 405/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till Vidingehem AB:s
remissvar, inkommet till VKAB den 7 oktober 2019 där följande framgår:
Vidingehem AB har fått i uppdrag av utbildningsförvaltningen att bygga
ny skola i Lammhult. I uppdraget ingår att bygga enligt miljöbyggnad
silver vilket innebär att man bland annat tänker på miljö och
energikonsumtionen. Vi projekterar för solceller som ska täcka stora
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delar av energibehovet i skolan. Vi bygger med målsättningen 50
kilowattimmar per kvadratmeter i enlighet med Växjö kommuns
energiplan. Eftersom budgeten är satt kan vi inte projektera in
vätgaslösning, utan håller oss till projektplanen. Detsamma gäller för
regnvattensåtervinningen. Dessa lösningar skulle i dagsläget fördyra
projektet ytterligare där vi redan har hög beräknad byggkostnad.
Vidingehem har som målsättning att aktivt bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Vi ser med intresse på den tekniska utvecklingen
som sker inom detta område och har följt Åsedaprojektet och detta är
något som vi hoppas genomföra i framtida projekt.
VKAB har i § 129/2019 lämnat nedanstående yttrande:
Styrelsen för VKAB lämnar yttrande över medborgarförslaget i enlighet
med Vidingehem AB:s remissvar, inkommet till VKAB den 7 oktober 2019.
Vidingehem AB har i en skrivelse, inkommen 7 oktober 2019, lämnat
följande yttrande över medborgarförslaget:
Vidingehem AB har fått i uppdrag av utbildningsförvaltningen att bygga
ny skola i Lammhult. I uppdraget ingår att bygga enligt miljöbyggnad
silver vilket innebär att man bland annat tänker på miljö och
energikonsumtionen. Vi projekterar för solceller som ska täcka stora
delar av energibehovet i skolan. Vi bygger med målsättningen 50
kilowattimmar per kvadratmeter i enlighet med Växjö kommuns
energiplan. Eftersom budgeten är satt kan vi inte projektera in
vätgaslösning, utan håller oss till projektplanen. Detsamma gäller för
regnvattensåtervinningen. Dessa lösningar skulle i dagsläget fördyra
projektet ytterligare där vi redan har hög beräknad byggkostnad.
Vidingehem har som målsättning att aktivt bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Vi ser med intresse på den tekniska utvecklingen
som sker inom detta område och har följt Åsedaprojektet och detta är
något som vi hoppas genomföra i framtida projekt.
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§ 419

Dnr 2019-00591

Medborgarförslag om Växjö som en kärnvapenfri
zon
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att frågan ligger
utanför den kommunala kompetensen, det vill säga vad en kommun kan
besluta om.
Bakgrund
Ett medborgarförslag, som inkom i oktober 2019, föreslår att Växjö
kommun ska påverka regeringen och riksdagen att skriva under
förbudet mot kärnvapen och ansluta staden till ICAN:s (International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons) upprop, samt att verka för att
Växjö ska bli en kärnvapenfri zon.
Förslagsställarna skriver att ” även om mycket av säkerhetspolitiken
bestäms i Stockholm, Washington och Moskva är det viktigt att vi på
gräsrotsnivå lägger oss i och gör våra röster hörda. Kärnvapenfrågan är
viktig ur ett lokalt perspektiv”.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 406/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att frågan ligger utanför den
kommunala kompetensen, det vill säga vad en kommun kan besluta om.
Ordförande har i en skrivelse daterad 10 oktober 2019 lämnat förslag till
beslut.
Yrkanden
Martin Edberg (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 420

Dnr 2019-00469

Medborgarförslag om gymnastiksal i Tävelsås
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det i
dagsläget inte finns något beslut om byggnation av förskola eller skola i
Tävelsås och därmed heller inget beslut om byggnation av gymnastiksal.
Lokalbehovet ses kontinuerligt över utefter befolkningsprognoser och
verksamheten planerar efter detta.
Bakgrund
En medborgare skriver i ett medborgarförslag att ”med anledning av
planerna på nybyggnation av en förskola och nya bostäder i Tävelsås vill
vi ge förslag att se över skisserna som finns för att även planera för en
gymnastiksal i samband med byggnationen.”
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 445/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det i dagsläget inte finns något
beslut om byggnation av förskola eller skola i Tävelsås och därmed heller
inget beslut om byggnation av gymnastiksal. Lokalbehovet ses
kontinuerligt över utefter befolkningsprognoser och verksamheten
planerar efter detta.
Utbildningsnämnden har i § 183/2019 lämnat följande yttrande:
Det finns i dagsläget inga beslut om byggnation av förskola eller skola i
Tävelsås och därmed heller inga beslut om byggnation av gymnastiksal.
Utbildningsnämnden ser kontinuerligt över lokalbehovet utefter
befolkningsprognosen och planerar verksamheten efter detta. Den
senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleålder i
Tävelsås kommer att minska under hela prognosperioden (till 2030) och
därför är byggnation av ny förskola i dagsläget inte aktuell. Om
befolkningsprognosen ändras kommer utbildningsnämnden att ta upp
frågan igen.
Kultur- och fritidsnämnden har i ett delegationsbeslut daterat 14
november 2019 lämnat följande yttrande:
Behov och önskemål om nya aktivitetsytor är väldigt stort i hela
kommunen. Detta är ett utmanande arbete att prioritera rätt och kunna
motivera de prioriteringar man gör i ett växande Växjö.
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I Tävelsås och dess direkta närområde är invånarantalet förhållandevis
litet. Kultur- och fritidsnämnden gör därför bedömningen att man nu
inte kan prioritera en byggnation av gymnastiksal i Tävelsås.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
73 (96)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 421

Dnr 2019-00603

Vård- och omsorgsavgifter för år 2020
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för
vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla 1
januari 2020.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden och nämnden för
arbete och välfärd att justera belopp i tillämpningsanvisningarna som
påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av
bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning,
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader, samt
minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens meddelandeblad
”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen 2020”.
3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en hemtjänsttimme
till 390 kronor.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli
2002. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i
uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan.
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att
tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och
välfärd avseende den verksamhet som överflyttades från
omsorgsförvaltningen 1 januari 2017. (KF §340,2016-12-20)
Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter
revideras årligen.
En del belopp kan inte preciseras eftersom kostnader som påverkas av
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek
efter socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2020” ännu inte är
fastställda. Beloppen meddelas under december och då kommer 2019
års belopp att ersättas med de som kommer att gälla 2020.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 411/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för
vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla 1
januari 2020.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden och nämnden för
arbete och välfärd att justera belopp i tillämpningsanvisningarna som
påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av
bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning,
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader, samt
minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens meddelandeblad
”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen 2020”.
3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en hemtjänsttimme
till 390 kronor.
Omsorgsnämnden har i § 91/2019 beslutat följande:
1. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och
omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari
2020.
2. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna
som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om
uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och
zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga
levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek efter
socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2020”.
3. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 390 kronor.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 205/2019 beslutat följande:
1. Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att
anta reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och
omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari
2020.
2. Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att
uppdra åt omsorgsnämnden att justera belopp i
tillämpningsanvisningarna som påverkas av
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning,
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Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader,
samt minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens
meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldreoch handikappomsorgen 2020”.
3. Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att
fastställa självkostnaden för en hemtjänsttimme till 390 kronor.
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§ 422

Dnr 2019-00629

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga
kontroll inom livsmedelsområdet
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar, med stöd av 6 § Förordning
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter reviderat förslag till Taxa för miljö- och
hälso-skyddsnämndens offentliga kontroll inom
livsmedelsområdet.
2. Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter som används för Växjö kommuns
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. Ändringen består av
en uppräkning av taxan i enlighet med för taxan beslutat index
med oktober 2012 som basmånad.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknade
timavgifterna ska gälla från 1 januari 2020.
Bakgrund
Ny kontrollförordning
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625
i kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till
exempel införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet
extra offentlig kontroll försvinner.
För att säkerställa att miljö- och hälsoskyddsnämnden har möjlighet att
ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver
taxebestämmelserna anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig
kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019.
År 2020 kommer att bli ett speciellt år för livsmedelskontrollen eftersom
flera regelverk som berör kontrollen har förändrats eller är under
förändring.
Indexuppräkning
I Växjö kommuns Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga
kontroll inom livsmedelsområdet, (kommunfullmäktige 2018-12-18, § 333)
anges i 4 § att miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje kalenderår
(avgiftsår) ska höja taxans fastställda timtaxa (timavgift) med en
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
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konsumentprisindex (totalindex). Basmånad för indexuppräkning är
oktober månad 2012. Inför 2019 beslutade Kommunfullmäktige om att
indexuppräkna taxan till 971 kr för årlig offentlig kontroll och 827 kr för
registrering, extra offentlig kontroll mm.
Konsumentprisindex mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela
den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt
betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och
inflationsberäkningar i Sverige.
Konsumentprisindex för oktober 2019 publiceras 2019-11-13 hos
Statistiska centralbyrån.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 429/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige antar, med stöd av 6 § Förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
reviderat förslag till Taxa för miljö- och hälso-skyddsnämndens offentliga
kontroll inom livsmedelsområdet.
2. Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter som används för Växjö kommuns
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. Ändringen består av
en uppräkning av taxan i enlighet med för taxan beslutat index
med oktober 2012 som basmånad.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknade timavgifterna
ska gälla från 1 januari 2020.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 101/2019 föreslagit att:
• Kommunfullmäktige med stöd av 6 § Förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruks-produkter
antar reviderat förslag till ”Taxa för miljö- och hälso-skyddsnämndens
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet”.
• Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter som används för Växjö kommuns
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. Ändringen består av en
uppräkning av taxan i enlighet med för taxan beslutat index med
oktober 2012 som basmånad.
• Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknade timavgifterna ska
gälla från 1 januari 2020.
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§ 423

Dnr 2019-00631

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll
av handel med receptfria läkemedel
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer timavgiften till 984 kr i taxa för
kommunens tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel.
2. Kommunfullmäktige beslutar att timavgiften ska gälla från 1
januari 2020.
Bakgrund
Kommunen får enligt § 23 lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel ta ut en avgift för sin kontroll.
När kommunfullmäktige 2018-06-12 beslutade om taxa för kontroll av
handel med receptfria läkemedel fastställdes timavgiften till 897 kr.
Samma timavgift som i taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Timavgifterna blev
samma mot bakgrunden av att miljö- och hälsoskyddsnämnden har
motsvarande kostnader för kontrollen enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel som för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-18 (§ 332) om att höja timavgiften
i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område efter att en ny
framräkning av timavgiften gjorts. Taxan föreslås nu indexuppräknas till
984 kr som ska gälla från 1 januari 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 430/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige fastställer timavgiften till 984 kr i taxa för
kommunens tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel.
2. Kommunfullmäktige beslutar att timavgiften ska gälla från 1
januari 2020.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 103/2019 föreslagit att:
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• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa timavgiften till 984 kr i taxa
för kommunens tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel.
• Kommunfullmäktige beslutar att timavgiften ska gälla från 1 januari
2020.
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§ 424

Dnr 2019-00630

Indexuppräkning av taxa för miljö- och
hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter med 2,6 procent i enlighet med prisindex
inom kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webb i
oktober månad.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknade timavgifterna
ska gälla från 1 januari 2020.
Bakgrund
I Växjö kommuns Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område (kommunfullmäktige 2018-12-18, § 332)
anges i § 9 att kommunfullmäktige ska för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja taxans fastställda timtaxa (timavgift) med den
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webb i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 431/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter med 2,6 procent i enlighet med prisindex
inom kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webb i
oktober månad.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknade timavgifterna
ska gälla från 1 januari 2020.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 102/2019 föreslagit att:
• Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter med 2,6 % i enlighet med prisindex inom
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webb i
oktober månad.
• Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknade timavgifterna ska
gälla från 1 januari 2020.
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§ 425

Dnr 2019-00632

Indexuppräkning av taxa för miljö- och
hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter med 2,6 procent i enlighet med
prisindex inom kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s webb i oktober månad.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknad timavgift ska
gälla från 1 januari 2020.
Bakgrund
I Växjö kommuns Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens
område (kommunfullmäktige 2018-12-18, § 331) anges i § 7 att kommunfullmäktige ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja taxans
fastställda timtaxa (timavgift) med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s webb i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 432/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter med 2,6 procent i enlighet med prisindex
inom kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webb i
oktober månad.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknad timavgift ska
gälla från 1 januari 2020.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 104/2019 föreslagit att:
• Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter med 2,6 % i enlighet med prisindex inom
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webb i
oktober månad.
• Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknad timavgift ska gälla
från 1 januari 2020.
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§ 426

Dnr 2019-00593

Ny prismodell för fjärrvärme till näringsidkare i
Växjö, Rottne, Ingelstad och Braås
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner Växjö Energi AB:s beslut i § 27 den 20
september 2019 att:
• godkänna prisnivå avseende ny prismodell för fjärrvärme i Växjö i
enlighet med skrivelse daterad 13 september 2019.
• samma prismodell ska gälla för närvärmeorterna Braås, Ingelstad
och Rottne med andra prisnivåer i enlighet med skrivelse daterad
13 september 2019.
• införandedatum ska vara den 1 april 2020.
Bakgrund
Växjö Energi AB fattade i § 41 den 13 december 2018 ett delbeslut om den
nya prismodellen. Komponenterna i prismodellen och fördelningen dem
emellan presenterades. Styrelsen beslutade att initiera prisdialog med
företagets kunder med utgångspunkt från ny prismodell.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 439/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner Växjö Energi AB:s beslut i § 27 den 20
september 2019 att:
• godkänna prisnivå avseende ny prismodell för fjärrvärme i Växjö i
enlighet med skrivelse daterad 13 september 2019.
• samma prismodell ska gälla för närvärmeorterna Braås, Ingelstad
och Rottne med andra prisnivåer i enlighet med skrivelse daterad
13 september 2019.
• införandedatum ska vara den 1 april 2020.
VKAB har i § 146/2019 beslutat följande:
1. Styrelsen för VKAB godkänner Växjö Energi AB:s beslut i § 27 den
20 september 2019 att:
• godkänna prisnivå avseende ny prismodell för fjärrvärme i Växjö i
enlighet med skrivelse daterad 13 september 2019.
• samma prismodell ska gälla för närvärmeorterna Braås, Ingelstad
och Rottne med andra prisnivåer i enlighet med skrivelse daterad
13 september 2019.
• införandedatum ska vara den 1 april 2020.
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2. Styrelsen för VKAB översänder ärendet till kommunfullmäktige
för slutligt beslut.
I en tjänsteskrivelse till Växjö Energi AB:s styrelse, daterad 13 september
2019, framgår följande sammanfattning av ärendet:
Över tiden har våra kunders användande/nyttjande av fjärrvärme
förändrats, bland annat har vissa kunder kompletterar sina fastigheter
med andra värmekällor och använder fjärrvärme som spetslast. Detta
gör att vi behöver anpassa vår prismodell för att bättre spegla kundernas
nytta av produkten och ge en rättvisare prissättning mot idag.
Syftet med projektet har varit att analysera, forma och ta fram ett
förslag på en ny prismodell för fjärrvärme. Att framta en hållbar
prismodell för fjärrvärme, som uppfyller krav på, ur kundperspektiv,
enkelhet, tydlighet och ett brukarbeteende som stimulerar till att
uppfylla uppställda miljömål samt rättvis mot de som nyttjar fjärrvärme
hela året kontra de som endast använder fjärrvärme som spets. Den ska,
ur företagsperspektiv, ge en stabil intäkt med bra balans mellan
företagets fasta kostnader och kundens stimulans till energisparande.
Projektgruppen har bestått av resurser från Kraft och värme, kund och
utöver det så har arbetsteamet kompletterats med resurser från Profu
(projektinriktad forskning och utveckling) en konsultfirma som är en
oberoende aktör inom energi, avfall och miljö. Arbetsgruppen har även
kompletterats med resurser från produktion, mätservice, ekonomi och
marknadskommunikation.
En fördjupad analys av effekter av befintlig prismodell har genomförts,
därefter skissades ett förlag på en ny prismodell, följt av att utvärdera
förslag på ny prismodell som presenteras i beslutsunderlaget.
Arbetet har resulterat i att befintliga tre komponenter som befintlig
prismodell består av behålls men justeras.
• Sänkt energipris, behåll två säsonger
• Höjt effektpris, förändrad effektdefinition och borttagen fast
effektdel
• Distributionsavgift tages bort under sommarperioden och flyttas
till vinterperioden.
I bilaga till skrivelsen, daterad 13 september 2019, framgår förslag till ny
prismodell att gälla från och med 1 april 2020.
Växjö Energi AB beslutade i § 27 den 20 september 2019 att:
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•
•
•

att godkänna prisnivå avseende ny prismodell för fjärrvärme i
Växjö i enlighet med presenterat underlag, samt
att samma prismodell ska gälla för närvärmeorterna Braås,
Ingelstad och Rottne med andra prisnivåer i enlighet med
presenterat underlag, samt
att införandedatum ska vara den 1 april 2020.

Växjö Energi AB har den 10 oktober 2019 översänt ärendet till VKAB för
godkännande.
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§ 427

Dnr 2019-00586

Utbetalning av partistöd 2020
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att partistödet förblir oförändrat på nivå
83 720 kr per mandat i kommunfullmäktige under 2020. Beslutet innebär
att Växjö kommun tillfälligt frångår styrande dokument Regler för
partistöd i Växjö kommun, antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16, §
269.
Bakgrund
Kommunfullmäktiges budget 2020 exklusive revision innebär ett
minskat anslag på 1 miljon kronor. Drygt 90 procent av
kommunfullmäktiges utgifter härrör från sammanträden respektive stöd
till de politiska partierna, med begränsad möjlighet att påverka.
Partistödet är kopplat till inkomstbasbeloppet, som årligen beräknas av
Pensionsmyndigheten och fastställs av regeringen. Partistödet i Växjö
kommun låg 2019 på 83 720 kr per mandat i kommunfullmäktige per år.
Enligt prognos skulle partistödet 2020 höjas till 86 060 kr per mandat
och år, dvs en kostnadsökning på totalt 142 740 kr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 446/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att partistödet förblir oförändrat på nivå 83 720 kr per mandat i
kommunfullmäktige under 2020. Beslutet innebär att Växjö kommun
tillfälligt frångår styrande dokument Regler för partistöd i Växjö
kommun, antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16, § 269.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att ärendet
har beretts av kommunfullmäktiges presidium. En tillfällig
frysning av partistöd föreslås för att kommunfullmäktige med minskade
anslag ska ha möjlighet att hålla igång övriga verksamhetsområden
såsom administration, hedersbelöning, utåtriktad verksamhet samt
vänortsverksamhet. Utöver detta beslut har kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens presidier vidtagit ett flertal besparingsåtgärder inom
ovan nämna verksamhetsområden. Nytt beslut i ärendet behöver fattas
inför utbetalning av 2021 års partistöd.
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Yrkanden
Maria Garmer (V): Kommunfullmäktige avslår förslaget.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 428

Dnr 2019-00602

Ändring av förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend med anledning av
Uppvidinge kommuns anslutning
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner Uppvidinge kommuns ansökan
om medlemskap i Samordningsförbundet Värend från och med 1
januari 2020.
2. Kommunfullmäktige antar förslaget till ny förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend från och med 1 januari 2020.
Bakgrund
Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att
Alvesta och Växjö samordningsförbund gick samman. Medlemmar är
Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen, Alvesta,
Tingsryd, Lessebo och Växjö kommun.
Uppvidinge kommun har ansökt om medlemskap i förbundet och den 11
oktober behandlades förbundsstyrelsen ansökan. Styrelsen äger inte
rätt att besluta om nya medlemmar, utan dess uppdrag är att lämna
rekommendation till ägarna. Styrelsen beslutade att:
• Rekommendera ägarna att godkänna Uppvidinge kommuns
ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Värend.
• Rekommendera ägarna att medlemskapet gäller från och med 1
januari 2020.
• Rekommendera ägarna att anta förslaget till ny förbundsordning
för Samordningsförbundet Värend från och med 1 januari 2020
• Uppmana Uppvidinge kommun att samtidigt välja ledamot och
ersättare till förbundsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 447/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner Uppvidinge kommuns ansökan
om medlemskap i Samordningsförbundet Värend från och med 1
januari 2020.
2. Kommunfullmäktige antar förslaget till ny förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend från och med 1 januari 2020.
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Nämnden för arbete och välfärd har i § 183/2019 lämnat följande
yttrande:
Nämnden för arbete och välfärd välkomnar förändringen då vi ser ett
värde i regional samverkan i arbetsmarknadsfrågor.
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§ 429

Dnr 2019-00600

Revidering av tekniska nämndens reglemente
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för tekniska
nämnden enligt tekniska nämndens förslag i § 181/2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg till
kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”5.8 Övrig
verksamhet”:
Ny punkt: p) kommunens energirådgivning
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 181/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
antar reviderat reglemente för tekniska nämnden. Syftet med
revideringen av tekniska nämndens reglemente är att det bättre ska
överensstämma med nämndens ansvarsområde. Detta på grund av
organisationsförändringar som skett. Bildandet av det regionala
avfallsbolaget SSAM har medfört att ansvarsfördelningen ser annorlunda
ut för renhållningsverksamheten, som tidigare tillhörde tekniska
förvaltningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 448/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för tekniska
nämnden enligt tekniska nämndens förslag i § 181/2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg till
kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”5.8 Övrig
verksamhet”:
Ny punkt: p) kommunens energirådgivning
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 november 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kommunledningsförvaltningen har tagit del av förslag till revidering av
tekniska nämndens reglemente och har inga synpunkter på föreslagna
revideringar.
Kommunledningsförvaltningen har sedan länge hand om kommunens
energirådgivning men det framgår inte av kommunstyrelsen reglemente.
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Med anledning av det föreslår förvaltningen ett tillägg till
kommunstyrelsens reglemente som innebär att kommunstyrelsen har
hand om kommunens energirådgivning. Syftet med ändringen är att
reglementet ska överensstämma med kommunstyrelsens faktiska
ansvarsområden.
Tekniska nämnden har i § 181/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
antar reviderat reglemente för tekniska nämnden.
Förvaltningschefen för tekniska förvaltningen har i en skrivelse den 8
oktober 2019 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till
skrivelsen bifogas ett nytt förslag på tekniska nämndens reglemente.
Följande justeringar föreslås i reglementet:
Första stycket:
Borttaget punkten om kommunens energirådgivning.
Ny punkt:
att företräda kommunen i frågor rörande framtagande av förslag till
avfallsplan och renhållningsordning för kommunen. Uppgifterna utförs
av det regionala avfallsbolaget.
Uppdelad punkt mellan renhållning och övrigt:
att bereda ärenden gällande renhållningstaxa inför beslut i
kommunfullmäktige. Underlag för beslut tas fram av
renhållningsbolaget.
Punkt kompletterad med renhållningsbolagets ansvar:
att svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som
ankommer på kommunen enligt miljöbalken. Uppdraget utförs av
renhållningsbolaget
Ny punkt
att handlägga ärenden som enligt renhållningsföreskrifterna åvilar
avfallsansvarig nämnd.
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§ 430

Dnr 2019-00626

Nya regleringar och taxor för parkering i Växjö
tätort
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner förslag till nya regleringar och taxor för
parkering i Växjö tätort enligt åtgärdspunkter 1–6, enligt tekniska
förvaltningens skrivelse daterad 2019-11-20, men med följande
justeringar:
Åtgärd 1) - Dagtaxa 18 kr/h (taxa oförändrad), 09:00-21:00 vardagar. Dag
före helgdag (lördag) oförändrad (09:00-12:00), övrig tid avgiftsfritt.
Åtgärd 2) -Timtaxa dag: 18kr/h 09:00-21.00 vardagar, samt dag före
helgdag (lördag) oförändrad (09:00-12:00), övrig tid oförändrad.
Åtgärd 5) - Korttidsparkering ska ses över.
Åtgärd 7) -Uppföljning ska ske i samband med delårsbokslut i augusti
2020.
Bakgrund
Med anledning av att ökade krav ställts på tekniska nämnden
beträffande parkeringsverksamheten när det gäller bättre
förutsättningar för en ökad tillgänglighet för besökare till Växjö centrum
så har förvaltningen uppdragits att arbeta fram ett förslag i rubricerat
ärende. Översynen av regleringar och taxor görs för att ordna trafiken
samt utgör ett av de styrmedel som finns för att uppnå målen i antagen
Transportplan, där det beskrives hur Växjö kommun ska arbeta för att
skapa ett effektivt, hållbart och trafiksäkert transportsystem och nå
kommunens transportrelaterade mål.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 461/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner förslag till nya regleringar och taxor för parkering i Växjö
tätort enligt åtgärdspunkter 1–6, enligt tekniska förvaltningens skrivelse
daterad 2019-11-20, men med följande justeringar:
Åtgärd 1) - Dagtaxa 18 kr/h (taxa oförändrad), 09:00-21:00 vardagar. Dag
före helgdag (lördag) oförändrad (09:00-12:00), övrig tid avgiftsfritt.
Åtgärd 2) -Timtaxa dag: 18kr/h 09:00-21.00 vardagar, samt dag före
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helgdag (lördag) oförändrad (09:00-12:00), övrig tid oförändrad.
Åtgärd 5) - Korttidsparkering ska ses över.
Åtgärd 7) -Uppföljning ska ske i samband med delårsbokslut i augusti
2020.
Tekniska nämnden har i § 195/2019 beslutat nedan:
1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslag till nya regleringar
och taxor för parkering i Växjö tätort enligt åtgärdspunkter 1–6, enligt
förvaltningschefens skrivelse daterad 2019-11-20, men med följande
justeringar:
- Åtgärd 1) - Dagtaxa 18 kr/h (taxa oförändrad), 09:00-21:00 vardagar.
Dag före helgdag (lördag) oförändrad (09:00-12:00), övrig tid avgiftsfritt.
- Åtgärd 2) -Timtaxa dag: 18kr/h 09:00-21.00 vardagar, samt dag före
helgdag (lördag) oförändrad (09:00-12:00), övrig tid oförändrad.
- Åtgärd 5) - Korttidsparkering ska ses över.
- Åtgärd 7) -Uppföljning ska ske i samband med delårsbokslut i augusti
2020.
2. Förslaget skickas för antagande till kommunfullmäktige.
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§ 431

Dnr 297092

Övrigt
Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) tackar
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för det gångna året och
önskar alla en god jul.
Även kommunstyrelsens första vice ordförande, Eva Johansson (C) och
andre vice ordförande, Malin Lauber (S) önskar alla en god jul.
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§ 432

Dnr 2019-00650

Exploateringskalkyl för Drevs-Rödje 1:5, Braås,
etapp 1
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner exploateringskalkyl, enligt bilaga 1,
för exploateringsområde Drevs-Rödje 1:5, Braås, etapp 1 avseende
de delar som berör kommunstyrelsens ansvarsområden.
2. Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för tomtmark inom
exploateringsområde Drevs-Rödje 1:5, etapp 1. Inom berört område tas
ett tilläggspris om 100 kr/m2 ut utöver det fastslagna priset om 100
kr/m2.
Bakgrund
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen (§ 322/2018) ska tekniska
nämnden och kommunstyrelsen godkänna respektive del av
exploateringskalkylen innan byggnadsnämnden antar ny detaljplan.
Överstiger investeringen 20 mkr ska kommunfullmäktige anta
exploateringskalkylen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 464/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner exploateringskalkyl, enligt bilaga 1,
för exploateringsområde Drevs-Rödje 1:5, Braås, etapp 1 avseende de
delar som berör kommunstyrelsens ansvarsområden.
2. Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för tomtmark inom
exploateringsområde Drevs-Rödje 1:5, etapp 1. Inom berört område tas
ett tilläggspris om 100 kr/m2 ut utöver det fastslagna priset om 100
kr/m2.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 26 november 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att som
grund för exploateringskalkylen har en projektering av området gjorts
och intäkterna har beräknats utifrån den aktuella detaljplanens
förutsättningar. Projektets totala utgifter är beräknad till 18,4 mkr inkl.
gata/park/natur, VA och kvartersmark. Intäkterna avseende försäljning
av mark och anläggningsavgift VA är beräknade till 6,9 mkr.
För att kunna ta fram försäljningsbara tomter och för att kunna bygga ut
exploateringsområdet på ett rationellt och ekonomiskt försvarbart sätt,
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behöver området massbalanseras innan försäljningen.
Kommunledningsförvaltningens totala kostnad för att få fram
tillgängliga, försäljningsbara tomter beräknas uppgå till 6,9 mkr fördelat
på 5,4 mkr i gatukostnadsersättning till tekniska förvaltningen för del av
utbyggnadskostnaden för allmän platsmark och ca 1,5 mkr för kostnader
kopplade till kvartersmarken. Kommunledningsförvaltningens samlade
intäkter vid försäljningen av tomtmarken, till av kommunfullmäktige
fastställt pris samt tillägg för terrasseringsarbeten, förväntas uppgå till
3,2 mkr, vilket innebär ett kalkylerat underskott på totalt 3,7 mkr.
Tekniska förvaltningens samlade totala investeringskostnad uppgår i
kalkylen till 16,9 mkr fördelat på ca 11,5 mkr för VA-investeringar och 5,4
mkr på skattesidan (gata/park/natur). Beräknade intäkter för VA i form
av anläggningsavgifter uppgår till ca 3,7 mkr vilket innebär ett kalkylerat
underskott på totalt 7,7 mkr.
Intäkten på skattesidan i form av gatukostnadsersättning skall utgöra
kostnadstäckning för verklig nerlagd kostnad.
Presenterad exploateringskalkyl, om området säljs till av
kommunfullmäktige fastställt pris samt tillägg för terrasseringsarbeten,
innebär att projektet för kommunstyrelsens räkning ger ett underskott
på 3,7 mkr till följd av tomtförsäljning. Inräknat tekniska förvaltningens
samlade investering till följd av VA-utbyggnad blir resultatet ett
underskott på ca 11,5 mkr för kommun totalt.
Den årliga driftskostnaden för gata/park/natur är beräknad till ca 20
tkr.
I takt med att investeringskostnader preciseras kan
exploateringskalkylen komma att förändras. Det är därför viktigt med en
kontinuerlig uppföljning och uppdatering av exploateringskalkylen.
Detta sker i samband med att kommunstyrelsens ekonomiska
månadsrapport.
Större avvikelser hanteras av projektets styrgrupp som vid behov
ansvarar för löpande information till kommunstyrelsen och/eller
tekniska nämnden.
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