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Anslagsdag

2019-11-25
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Förvaringsplats
för protokollet
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§ 345

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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§ 346

Dnr 331155

Information om gap mellan utfall och prognos
(ekonomirapporter mm.)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Katarina Andersson, ekonomi- och finanschef informerar om gap mellan
utfall och prognos.
Budgeten görs en gång per år och pekar ut strategin för det kommande
året. En budget är en plan/ram för det kommande årets aktiviteter.
Budgeten rymmer ambitioner och målsättningar.
Prognosen är däremot en förväntan över hur väl verksamheten kommer
att lyckas följa budgeten. Prognosen är ett förändringsinstrument att
använda för att justera verksamheten så att målen i budgeten nås.
Prognosen används som ett löpande instrument och är operativ och
uppdateras månatligen.
Nedan osäkerhetsfaktorer kan påverka utfallet och ge ett gap mellan
utfall och prognos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skatteintäkter och utjämningssystemen
Pensioner
Demografi
Riktade statsbidrag (AFA, Skolverket, Migrationsverket,
byggbonus, statsbidrag segregation)
Bidrag till infrastruktursatsningar
Exploatering
Investeringar och nedskrivningar
Institutionsplaceringar
Ökade behov till exempel inom äldreomsorg
Placeringar av likvida medel
Omvärlden - Försäkringskassans bedömningar, övriga externa
intäkter

Vidare informerar ekonomi- och finanschefen om de riktlinjer som finns
för nämnderna rörande ekonomisk uppföljning. Dessa riktlinjer
beskriver bland annat följande:

Ordförandes signatur Justerares signatur
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•

•

•

Nämnd/styrelse ska inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Nämndens verksamhet ska bedrivas inom befintlig budgetram.
Nämnden får inte överskrida sin totala driftbudget, utan har att
dessförinnan noggrant pröva möjligheter till omprioriteringar,
besparingar, standardsänkningar och/eller ökade intäkter.
Verksamheten ska bedrivas inom befintliga budgetanslag även
om detta medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna
inte helt kan uppnås.

Slutligen går ekonomi-och finanschefen igenom den instruktion som
finns för att hantera avvikelser i ekonomin, samt vilken roll och ansvar
chefer i Växjö kommunkoncern har gällande verksamhet, personal och
ekonomi.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 347

Dnr 2018-00120

Information om samråd för ny översiktsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Rebecca Martinsson, enhetschef på planeringsavdelningen, informerar
om den kommunövergripande översiktsplan som kommer skickas ut på
samråd inom kort. Översiktsplanen är helt digital och även samrådet
kommer ske digitalt via Storymap och filmer. Det kommer även finnas
möjlighet att chatta med planeringsavdelningen, och man kommer
anordna en dags ”öppet hus”.
Beslut om att sända översiktsplanen på samråd planeras tas på
arbetsutskottets sammanträde den 12 november 2019.
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§ 348

Dnr 324969

Information om Temperaturmätaren
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Lena Gustafsson, HR-chef, informerar om resultatet av
temperaturmätaren som skickades ut till anställda i Växjö
kommunkoncern i september.
Syftet med temperaturmätaren är att synliggöra klimatet avseende
arbetsmiljö och arbetssätt, få en samlad bild över hela koncernen samt
att få underlag till förbättringsarbete. Temperaturmätaren skickas ut två
gånger per år, i februari och september.
I Växjö kommuns budget för 2020 finns målet att årsgenomsnittet av
medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara minst 4,5.
Det totala resultatet för koncernen för septembers mätning ligger på 4,7
av maximalt 6,0. Det ska jämföras med 4,8 förra mätningen våren 2019.
Svarsfrekvensen ligger på 80,4 procent. 6626 medarbetare har tagit sig
tid att svara vilket är det högsta resultatet sedan vi började med
temperaturmätaren.
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§ 349

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Malin Lauber (S) informerar om att hon i fredags träffade polisen som
presenterade sin årliga trygghetsmätning.
Oliver Rosengren (M) informerar om att länsstyrelsen nu beslutat om
fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
genom anvisning till kommuner i Kronobergs län (kommuntal) för 2020.
Anna Tenje (M) informerar om att hon avtackat landshövding Ingrid
Burman, samt varit på besök med VD-klubben på Volvo i Braås. Vidare
informerar Tenje om att hon haft möte med Trafikverket, samt träffat
Delegationen mot segregation (Delmos) för att utvärdera hur Växjö
kommun använt de bidrag som utbetalats från delegationen.
Slutligen informerar Tenje om att hon haft möte med justitieminister
Morgan Johansson (S) och inrikesminister Mikael Damberg (S) om
utsatta områden. Ett nätverk har etablerats med kommuner med utsatta
områden för samverkan.
Lena Wibroe (M) informerar om att hon, Jon Malmqvist (KD) och Otto
Lindlöf (S) varit på kulturmiljödag på länsstyrelsen.
Kommunchef Monica Skagne informerar om att en ny nationell
plattform för hyresrätter skapats. Boplats Sverige, som plattformen
heter, samlar lediga lägenheter från både allmännyttan och privata
fastighetsägare. Boplats Växjö finns dock fortfarande kvar i sin
nuvarande form.
Slutligen informerar kommunchefen om att barnkonventionen blir lag
från och med 1 januari, och att det finns en plan inom kommunen för
utbildning och information om detta.
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§ 350

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 Vidingehem, som planerar bygga seniorbostäder i
Sandsbro, gått ut med anbudsförfrågan. Fem anbud har inkommit, och
utvärderats, men samtliga bedöms ligga för högt i pris.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
13 (64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-05

§ 351

Dnr 2019-00012

Redovisning av protokoll 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 1, 8 och 22 oktober
2019 redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från
17 september 2019 redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts protokoll från 24 september
2019 redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö kommunföretag AB:s protokoll från den 23 oktober 2019 redovisas
för kommunstyrelsen.
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§ 352

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 23 september
2019 till och med 27 oktober 2019. Beslut som redovisas i liggare är
registrerade 1-8 oktober 2019.
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§ 353

Dnr 2019-00503

Anmälan av arbetsutskottets beslut om
Träbyggnadspris 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet beslutade i § 371/2019 följande:
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Geologen, Välle Broar till
vinnare av Växjö kommuns Träbyggnadspris 2019, med följande
motivering:
Typexempel på fördelarna med träbyggnation. Estetiskt tilltalande
arkitektur kombinerat med miljötänk i ett paket som andas god
stadsplanering och hållbarhet. Ett landmärke längst Trummens strand
som kommer att glädja både förbipasserande och boende i många år
framöver.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.
Enligt Bestämmelser för ett kommunalt träbyggnadspris utser
kommunstyrelsen vinnare av Träbyggnadspriset. Ett mindre avsteg görs
för 2019 då arbetsutskottet utser vinnare, detta enligt överenskommelse
med kommunstyrelsens ordförande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Verksamhetsutvecklare trä och byggnation

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
16 (64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-05

§ 354

Dnr 2019-00490

Anmälan av arbetsutskottets beslut om yttrande
över Trafikverkets remiss angående förslag till
föreskrifter om bärighetsklasser i Kronobergs län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har av tidsskäl i § 361/2019 yttrat sig över Trafikverkets
remiss angående förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i
Kronobergs län.
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§ 355

Dnr 2019-00419

Anmälan av arbetsutskottets beslut om Yttrande
över Boverkets remiss av Förslag till ändring av
Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och
allmänna råd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 375/2019 av tidsskäl yttrat sig över Boverkets
remiss av Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd.
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§ 356

Dnr 2019-00499

Yttrande över bildande av naturreservaten
Prästanäset och Risinge Bökeskog i Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till bildandet av naturreservaten
Prästanäset och Risinge Bökeskog i Växjö kommun.
Bakgrund
Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservaten Prästanäset och Risinge
Bökeskog i Växjö kommun. Växjö kommun har lämnats tillfälle att yttra
sig över förslagen.
Länsstyrelsen vill med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklara
områdena Prästanäset och Risinge Bökeskog som naturreservat.
Syftet med Risinge Bökeskog är att:
- vårda och bevara naturmiljöer och arter knutna till en äldre
bokskog så att den biologiska mångfalden bevaras och stärks,
- områdets skogar ska bevaras som, eller vid behov restaureras till,
naturskogar med gamla träd och en varierad och flerskiktad
struktur med god förekomst av död ved i olika
nedbrytningsstadier,
- det rörliga friluftslivet ska ges möjlighet till naturupplevelser i ett
artrikt landskap.
Syftet med Prästanäset är att:
- vårda och bevara naturmiljöer och arter knutna till en
sammanhängande tallskog med stort inslag av lövträd så att den
biologiska mångfalden bevaras och stärks,
- områdets skogar ska bevaras som, eller vid behov restaureras till,
naturskogar med gamla träd och en varierad och flerskiktad
struktur med god förekomst av död ved i olika
nedbrytningsstadier och tunt humustäcke på stor andel av
fastmarken,
- småöar och kringliggande vattenområden bidrar till ett rikt
fågelliv med lämpliga ostörda miljöer för häckning och födosök,
- det rörliga friluftslivet ska ges möjlighet till naturupplevelser i ett
artrikt landskap under förutsättning att det inte påverkar
naturvärdena negativt.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 376/2019 föreslagit att kommunstyrelsen ställer
sig positiv till bildandet av naturreservaten Prästanäset och Risinge
Bökeskog i Växjö kommun.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 3 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag på yttrande. Av skrivelsen framgår att
reservaten bildas på Svenska kyrkan, Prästlönetillgångars, mark och
bedöms inte påverka några kommunala fastigheter.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
För kännedom
Planeringschefen
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§ 357

Dnr 2019-00571

Yttrande över Trafiksäkerhetsprogram för Växjö
kommun 2020 - 2030
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på Trafiksäkerhetsprogram för
Växjö kommun i enlighet med kommunchefens skrivelse daterad 22
oktober 2019.
Bakgrund
Tekniska nämnden beslutade i § 142/2019 att sända
Trafiksäkerhetsprogram för Växjö kommun på remiss.
Enligt uppdrag från tekniska chefen har ett förslag till ett nytt
Trafiksäkerhetsprogram för Växjö kommun tagits fram innehållande
strategi och riktlinjer samt insatsområden och åtgärder för hur
kommunen bör arbeta förebyggande och främjande med trafiksäkerhet
fram till 2030. Trafiksäkerhetsprogrammet ersätter det programdokument som antogs i kommunfullmäktige, KF §70/1997, och den
handlingsplan som antogs i tekniska nämnden 1997-11-18.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 400/2019 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
synpunkter i enlighet med kommunchefens skrivelse daterad 22 oktober
2019 på remissen Trafiksäkerhetsprogram för Växjö kommun.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 oktober 2019 lämnat
nedanstående synpunkter:
Växjö är en växande stad och kommun. I takt med att befolkningen och
trafikmängden ökar krävs det att kommunen utvecklar arbetet med
trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetsarbetet sker över förvaltningsgränser och
kräver en samverkan med dels interna och dels externa aktörer
exempelvis Trafikverket och vägsamfälligheter.
Det är angeläget att föreslagna insatser och åtgärder genomförs för att
Nollvisionen ska bli verklighet. Det handlar om värden som skapas när
alla ser sitt gemensamma ansvar för Växjö – den attraktiva kommunen
där folk vill leva och trivas.
Nollvisionen betyder att olyckor alltid kommer att ske men att de inte
ska leda till allvarliga skador och död. I Växjö ska barn och unga kunna
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färdas i en trygg och säker miljö. Här ska äldre och funktionsnedsatta
personer kunna röra sig fritt utan hinder. När staden planeras för dessa
grupper planerar vi för alla trafikanter i ett globalt
hållbarhetsperspektiv.
Föreslagna insatsområden och medföljande åtgärder innebär en ny
arbetsmetodik och ett strategiskt arbete med kartläggningar,
trafikmätningar och utvalda målgrupper. Det betyder framför allt att
uppföljning och utvärdering ska ske före och efter genomförda
trafiksäkerhetsåtgärder (TS-åtgärder), men också avseende löpande
drift och underhåll.
Arbetsprocessen med att ta fram Trafiksäkerhetsprogram för Växjö
kommun har föregåtts av en förstudie under 2017 och 2018 genom
flertalet aktiviteter för att få en heltäckande bild och avgränsning för
Trafiksäkerhetsprogrammet. Detta har skett via intervjuer, dialog- och
reflektionsmöten m.m. Processen har drivits internt från trafikenheten
för att samla kunskaper och erfarenheter från det lokala och långsiktiga
arbetet i Växjö stad och tätorter. Som en utgångspunkt förhåller sig
Växjö kommuns trafiksäkerhetsarbete till följande:
• FN:s 17 globala miljömål
• Det nationella arbetet med Nollvisionen
• Aktuell trafikforskning, olycksstatistik och trafikmätningar
• ”Goda exempel” i andra städer och kommuner
Det sker ingen kostnadsuppfattning i dokumentet. Det beror på att de
flesta av de föreslagna insatserna och medföljande åtgärderna kräver
vidare utredningar. I vissa fall handlar det inte om kostnader, snarare
om förbättrade rutiner, nya sätt att prioritera, planera och
kommunicera. Trafiksäkerhetsfrågan är vidare en fråga över
förvaltningsgränser, vilket innebär att olika utgifter kan hamna i olika
budgetar.
Kommunstyrelsen har en kompletterande synpunkt om att
trafiksäkerhetsprogrammet borde förhålla sig till kommunens
hållbarhetsprogram, Hållbara Växjö 2030, för att på så sätt tydliggöra att
aspekterna i detta program har övervägts.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
För kännedom
Planeringschefen
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§ 358

Dnr 2019-00565

Nominering av vigselförrättare 2020-2025
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår länsstyrelsen att för åren 2020–2025
förordna Berit Skogmalm som borgerlig vigselförrättare.
Bakgrund
Sedan den 1 maj 2009 gäller en ny äktenskapslagstiftning som bland
annat innebär att nya förordnanden som borgerlig vigselförrättare
endast ska gälla en tidsbestämd period. Växjö kommun föreslår anställda
i Växjö kommunkoncern samt förtroendevalda till länsstyrelsen som
borgerliga vigselförrättare.
Berit Skogmalm förordnades till borgerlig vigselförrättare den 30
december 2014, och förordnandet går ut 1 mars 2020. Kontaktcenter,
kommunledningsförvaltningen, har meddelat att Skogmalm förrättar
många vigslar och önskar att hon får fortsatt förordnande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 378/2019 föreslagit att kommunstyrelsen föreslår
länsstyrelsen att för åren 2020–2025 förordna Berit Skogmalm som
borgerlig vigselförrättare.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
För kännedom
Berit Skogmalm
Kontaktcenter Växjö kommun
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§ 359

Dnr 2019-00248

Ansökan från Musik i Syd om engångsanslag inför
2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar bidrag på 250 000 kr, samt ger Musik i Syd
möjlighet att använda Växjö kommuns möbelcirkel efter behov.
Bakgrund
Musik i Syd skickade i april 2019 in en ansökan till Växjö kommun om ett
engångsanslag på 500 000 kr inför 2020. Detta för att tillgodose
grundläggande tekniska behov i samband med flytt och etablering i ny
konsertsal på Nygatan 6. Beloppet avser del av kostnad för
scenutbyggnad, scenteknik, tillgänglighetsanpassning och inredning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 379/2019 föreslagit att kommunstyrelsen beviljar
bidrag på 250 000 kr, samt ger Musik i Syd möjlighet att använda Växjö
kommuns möbelcirkel efter behov.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 14 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kommunledningsförvaltningen haft dialog med Musik i Syd rörande
möjligheten att använda Växjö kommuns möbelcirkel för att fylla
behovet av inredning och möbler. Förslaget till beslut har beretts med
kommunstyrelsens presidium.
Kostnaden på 250 000 kr tas från kommunstyrelsens internbudget för
2019.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Musik i Syd
Region Kronoberg
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 360

Dnr 2019-00509

Ansökan om kommunalt bidrag för upprustning av
samlingslokalen Viljan i Brittatorp
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Brittatorps Andelsförening UPA bidrag med
maximalt 30 procent av totalkostnaden under förutsättning att
föreningen beviljas bidrag från Boverket. Pengarna tas från bidrag till
samlingslokaler 2020.
Bakgrund
Brittatorps Andelsförening UPA ansökte i en skrivelse 2019-09-17 om
kommunalt bidrag för medfinansiering till deras projekt för renovering
och upprustning av källarplan i deras lokal. Totalkostnaden för projektet
uppgår till 498 000 kronor och 30 procent av totalkostnaden, vilket
innebär 149 400 kronor, söks av Växjö kommun. Föreningen söker även
bidrag från Boverket.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 401/2019 föreslagit att kommunstyrelsen beviljar
Brittatorps Andelsförening UPA bidrag med maximalt 30 procent av
totalkostnaden under förutsättning att föreningen beviljas bidrag från
Boverket. Pengarna tas från bidrag till samlingslokaler 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Brittatorps Andelsförening UPA
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§ 361

Dnr 2019-00579

Ansökan från Tjureda Bygdegårdsförening om
kommunal medfinansiering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Tjureda bygdegårdsförening bidrag med
maximalt 30 procent av totalkostnaden om föreningen får bidrag från
Boverket. Pengarna tas från bidrag till samlingslokaler 2020.
Bakgrund
Tjureda bygdegårdsförening ansökte i en skrivelse 2019-10-21 om
kommunalt bidrag för medfinansiering till projektet att byta fönster på
deras fastighet. Totalkostnaden för projektet uppgår till 108 569 kronor
och 30 procent av totalkostnaden, vilket innebär 32 570 kronor, söks
från Växjö kommun. Föreningen söker även bidrag från Boverket.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 402/2019 föreslagit att kommunstyrelsen beviljar
Tjureda bygdegårdsförening bidrag med maximalt 30 procent av
totalkostnaden om föreningen får bidrag från Boverket. Pengarna tas
från bidrag till samlingslokaler 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Tjureda Bygdegårdsförening
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§ 362

Dnr 2018-00456

Återrapportering med anledning av skrivelse
rörande krav på maxhyra vid markanvisning- Malin
Lauber (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.
Bakgrund
Malin Lauber (S) föreslog i en skrivelse inkommen till kommunstyrelsen i
augusti 2018 att maxhyra i nivå med det statliga investeringsstödet ska
tillämpas vid markanvisning av etapp 2 på Bäckaslöv.
Kommunstyrelsen fattade i januari 2019 (§ 24/2019) beslut om att inte
tillämpa maxhyra som urvalskriterium vid kommande markanvisning i
området. En uppföljning av utfallet i redovisade projekt skulle göras för
återrapportering till kommunstyrelsen innan sommaren 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 377/2019 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner återrapporteringen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 september 2019 redogjort
för ärendet. Av skrivelsen framgår att planeringsavdelningen har varit i
kontakt med Varbergs och Göteborgs kommuner för uppföljning av
byggprojekten på kvarteret Mandarinen och i tätorten Tvååker
respektive byggnation av flerbostadshus vid Guldmyntsgatan i Högsbo.
Tvååker ligger ca 1 mil sydöst om Varberg, öster om E6. Beställaren
Etikhus har här byggt bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Kravet i markanvisningen låg på 1350 kr/m2 och år exklusive hushållsel
vilket motsvarar normhyran för en lägenhet om 71 m2 i Tvååker.
Hyresrätterna som byggts är i snitt mindre än 71 m2 vilket inneburit en
högre hyra per m2 och år. Hyresnivån ligger därför på 1400 kr/m2 och
år och projektet har fått statligt investeringsstöd.
Beställaren av byggprojektet på Mandarinen 2 i Varberg är Wästbygg
och Maleryds Fastigheter. Projektet omfattar 63 lägenheter fördelade på
3 huskroppar. Projektet beviljades statligt investeringsstöd och har en
varmhyra på 1500 kr/m2 och år oavsett lägenhetsstorlek eller
våningsplan.
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Beställaren av projektet vid Guldmyntsgatan i Högsbo är Svanström
Fastigheter och Almgren Fastigheter. Projektet är på totalt 173
lägenheter varav den första etappen på 55 lägenheter blir
inflyttningsklar under hösten 2019. Här har hyresnivån förhandlats fram
tillsammans med Hyresgästföreningen och landat på en nivå om 1400
kr/m2 och år i 2013 års prisnivå. Detta motsvarar 1491 kr/m2 år 2019.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
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§ 363

Dnr 2016-00943

Avskrivning av uppdrag om Jämställdhetsplan 20162018 samt nytt uppdrag om likabehandlingsplan för
Växjö kommunkoncern
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avskriver uppdraget om framtagande av en
jämställdhetsplan för 2016-2018 för Växjö kommunkoncern på
grund av inaktualitet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram förslag
till en likabehandlingsplan för Växjö kommunkoncern. Uppdraget
ska redovisas i februari 2020.
Bakgrund
Organisations- och personalutskottet beslutade efter förslag från
förvaltningen i § 120/2016 att föreslå att kommunfullmäktige antar
förslag till övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern
2016-2018 jämte utvärdering av 2012-2014 års övergripande
jämställdhetsplan. Kommunstyrelsen beslutade däremot att
återemittera förslaget till Jämställdhetsplan 2016-2018 Växjö
kommunkoncern bland annat för anpassning till ändringar i lagen som
införs 2017-01-01.
Därefter har ärendet inte återkommit för ytterligare beslut.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 100/2019 föreslagit
följande:
1. Kommunstyrelsen avskriver uppdraget om framtagande av en
jämställdhetsplan för 2016-2018 för Växjö kommunkoncern på
grund av inaktualitet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram förslag
till en likabehandlingsplan för Växjö kommunkoncern. Uppdraget
ska redovisas i februari 2020.
Kommunchefen (HR-chefen) bedömer att ärendet bör avskrivas och
istället ersättas av ett nytt uppdrag att ta fram förslag till en
likabehandlingsplan för Växjö kommunkoncern.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
HR-chefen
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§ 364

Dnr 2019-00540

Ramjustering från omsorgsnämnden till
kommunstyrelsen om måltidsorganisationen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar omsorgsnämndens beslut.
Bakgrund
En processkartläggning av rutinen för mat till omsorgstagare som bor
kvar hemma har utförts. Där har det framkommit att det blir enklare och
tydligare att flytta över de administrativa arbetsuppgifterna såsom
beställning, avbokning av måltider och ändring mellan olika
måltidsalternativ till KLF måltidsorganisationen. Överflytt av
arbetsuppgifter kommer att göras fr o m 2019-09-16. I samband med
förändringen görs också en ramjustering från omsorgsnämnden till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 384/2019 föreslagit att kommunstyrelsen noterar
omsorgsnämndens beslut.
Omsorgsnämnden har i § 77/2019 beslutat att överföra 216 000 kronor
för helår 2020, till kommunstyrelsen i ramjusteringar för
måltidsenheten. Ramjusteringen gäller fr o m 2019-09-16 och beloppet
för 2019 uppgår till 63 350 kr.
Beslutet skickas till
För kännedom
Verksamhetschef måltidsenheten
Omsorgsnämnden
Ekonomi- och finanschefen
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§ 365

Dnr 2019-00555

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan
avseende processerna för ekonomi, kommunikation
och kontaktcenter
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar förslaget till verksamhetsbaserad
(processorienterad) dokumenthanteringsplan avseende
processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter.
2. Kommunstyrelsen uppmanar såsom arkivmyndighet övriga
förvaltningar, bolag och förbund att anta samma beslut för att
övergå till en processorienterad informationshantering.
Dokumenthanteringsplanen ersätter då de delar ur befintlig
dokumenthanteringsplan som berör dessa processer.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-03 (§ 220) om nytt
arkivreglemente för Växjö kommun. I detta framgår under ”5.3.
Dokumenthanteringsplan” att Växjö kommun kommer att införa
en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan.
Tidigare utgick nästintill all informationsredovisning från det allmänna
arkivschemat RA-FS 1991:1. Ett väldigt föråldrat sätt att redovisa
information som utgår från informationens yttre form och
funktionalitet. Istället för processer utgick man från enheter, istället för
all information utgick man från den mest förekommande. Till skillnad
från det gamla sättet att redovisa information tar verksamhetsbaserad
informationsredovisning RAFS 2008:4 hänsyn till såväl verksamheten
som informationen. Verksamhetsbaserad informationsredovisning utgår
från processer vilket medför att all förekommande information finns
med men framförallt skapar förutsättning till en enhetlig
informationshantering.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 380/2019 föreslagit följande:
1.

Kommunstyrelsen antar förslaget till verksamhetsbaserad
(processorienterad) dokumenthanteringsplan avseende
processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter.
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2. Kommunstyrelsen uppmanar såsom arkivmyndighet övriga
förvaltningar, bolag och förbund att anta samma beslut för att
övergå till en processorienterad informationshantering.
Dokumenthanteringsplanen ersätter då de delar ur befintlig
dokumenthanteringsplan som berör dessa processer.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 11 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att arbetet
med en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan initierades av
kommunarkivet i samråd med kanslichef och fastställdes genom ett
pilotprojekt med dåvarande överförmyndarnämnd den 2018-06-19. Efter
ett väl lyckat resultat och för ett vidare steg för en processorienterad
informationshantering i Växjö kommun påbörjades de styrande och
stödjande processerna på initiativ av förvaltningschef och kommunchef.
Först ut blev processerna avseende ekonomi, kommunikation och
kontaktcenter.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Samtliga nämnder, samt de bolag och förbund som har
kommunstyrelsen som arkivmyndighet
För kännedom
Kanslichefen
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§ 366

Dnr 2019-00560

Revidering av Finanspolicy Växjö kommunkoncern närmare riktlinjer
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner revideringen av Finanspolicy Växjö
kommunkoncern – närmare riktlinjer avseende punkt 2.2.3 ”Val av
värdepapper”.
2. Kommunstyrelsen ger ekonomi- och finanschefen rätt att besluta
om placeringar i räntefonder med god likviditet, låg kreditrisk
och hållbar inriktning.
3. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet ska besluta
separat om initial portfölj av räntefonder i samband med att de
nya tillgångsslagen tillämpas för första gången i likviditetsförvaltningen.
Bakgrund
Finanspolicy Växjö kommunkoncern
Kommunallagen 8 kap 3 § föreskriver att kommunfullmäktige skall
fastställa föreskrifter för kommunens medelsförvaltning och enligt 2 §
ska kommuner förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god
avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses.
Enligt ”Finanspolicy – Växjö kommunkoncern” fastställd av
kommunfullmäktige 2017-05-16, § 104, skall ”de egna medlen placeras så
att god avkastning erhålls”.
Av ”Finanspolicy – Växjö kommunkoncern” framgår vidare följande
ansvars- och befogenhetsfördelning för den finansiella verksamheten:
Kommunfullmäktige - Beslutar om övergripande riktlinjer och policy för
kommunkoncernen. Beslutar om ramar för upplåning, borgen samt
övriga finansiella mål.
Kommunstyrelsen - Ansvarar för kommunens medelsförvaltning.
Verkställer kommunfullmäktiges beslut. Beslutar om närmare riktlinjer
för den finansiella verksamheten. Inom ramen för sitt reglemente,
beslutar styrelsen om upplåning, placering av kommunens medel,
utlåning och externa förvaltningsuppdrag samt borgen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 394/2019 föreslagit följande:
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1. Kommunstyrelsen godkänner revideringen av Finanspolicy Växjö
kommunkoncern – närmare riktlinjer avseende punkt 2.2.3 ”Val av
värdepapper”.
2. Kommunstyrelsen ger ekonomi- och finanschefen rätt att besluta
om placeringar i räntefonder med god likviditet, låg kreditrisk
och hållbar inriktning.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 11 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att Växjö kommun har drygt en miljard kronor på koncernkontot till för
närvarande noll procents ränta.
Tillåtna placeringar i räntebärande instrument enligt Finanspolicy Växjö
kommunkoncern – närmare riktlinjer ger inte heller möjlighet till någon
positiv avkastning. Motsvarande gäller även för eventuell nyutlåning till
VKAB varför någon nyutlåning inte skett sedan 2018, trots beslut i
kommunfullmäktige 2017-05-16, §104, som hanterar den nekade
avdragsrätten för räntor på lån från Växjö kommun till VKAB.
Någon dom och slutligt besked kring avdragsrätten har ännu inte
erhållits, inte heller går det att få en tidplan från Förvaltningsrätten när
vi kan vänta oss ett avgörande. Oavsett beslut i skattefrågan ger dock
utlåning till VKAB i rådande ränteläge inte en god avkastning, för lån
med kortare löptid än fem år är den till och med negativ.
I kombination med en inflation på 1,5-2,0 procent innebär nuvarande
situation att Växjö kommuns likvida medel realt minskar i värde, trots
krav på god avkastning.
Vidare framgår i skrivelsen, att en utveckling av Finanspolicy – Växjö
kommunkoncern samt kommunstyrelsens närmare riktlinjer har
påbörjats.
Aktuellt förslag är ett första steg mot att anpassa mål och riktlinjer till
aktuella marknadsförutsättningar, samt för att säkra en långsiktig och
trygg avkastning på kommunens överlikviditet.
Möjligheten att placera likviditet i räntefonder med en försiktig
exponering mot företagsobligationsmarknaden ökar förutsättningarna
för en värdetillväxt på kommunens räntebärande tillgångar. Det skapar
även nödvändiga förutsättningar för att uppnå målet att bidra till en
intäktsökning av finansnettot med 3 mkr enligt budget 2020.
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Innan en mer genomgripande förändring av finanspolicy kan
presenteras har vi påbörjat en analys omfattande investeringsbehov,
upplåningsverksamhet, medelsförvaltning samt långsiktig hantering av
framtida pensionsförpliktelser.
Utifrån denna analys fastställs en långsiktig finansiell strategi som bland
annat läggs till grund för en reviderad finanspolicy, samt för beslut om
tryggande av pensionsutfästelser.
Arbetet med analysen planeras att genomföras i samverkan med externt
konsultstöd, dialog pågår för att fastställa lämplig part. Målsättning är
att återkomma med förslag till ny finanspolicy för Växjö
kommunkoncern första kvartalet 2020. Arbetet med att förankra och
diskutera slutsatser från analysen påbörjas under kvartal 4, 2019.
Yrkanden
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag, med följande tillägg:
Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet ska besluta separat om
initial portfölj av räntefonder i samband med att de nya tillgångsslagen
tillämpas för första gången i likviditetsförvaltningen.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
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§ 367

Dnr 2019-00557

Kommunstyrelsens internbudget 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget 2020 för
Kommunstyrelsen med följande tillägg och ändringar:
Tillägg
Sid. 10, under rubriken Strategisk inriktning
• Lägg till ”Tillgången på verksamhetsmark behöver långsiktigt säkras”
som sista mening på första stycket.
Sid. 13, under rubriken Strategisk riktning
• Följande text ska läggas till som sista mening i femte stycket: ”Den
utredning som ska ta fram nya riktlinjer för hur vi arbetar med
konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln har bland annat till syfte
att säkerställa god konstnärlig kvalitét och professionell konstnärlig
medverkan i processen.”
Sid. 15, under rubriken Ökad trygghet i hela kommunen
• Lägg till följande uppdrag: ”Uppdrag om att säkerställa en långsiktig
planering av mark för samhällsviktig verksamhet.”
Ändringar
Sid. 15, under rubriken Ökad trygghet i hela kommunen
• Uppdraget om kommunala ordningsvakter ska ha följande lydelse: ”Se
över möjligheten till kommunala ordningsvakter i Växjö Kommun
och/eller andra trygghetsskapande åtgärder.”
Sid. 16, under rubriken Pressa tillbaka utanförskap och minska social
utsatthet
• Uppdraget om att Revidera handlingsplan ska ha följande lydelse:
”Revidera handlingsplan för arbetet mot alkohol, droger och tobak, så att
den även innefattar spel.”
Sid. 17, under rubriken Ett engagerat civilsamhälle och starkare
föreningsliv
• Uppdrag om översyn av föreningsbidrag ska ha följande lydelse:
”Översyn av föreningsbidrag i syfte att öka inkludering och tillgång till
en aktiv fritid i hela kommunen.”
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Sid. 12, under rubriken Fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och
nå kunskapsmålen
• Nyckeltalet ska ha följande lydelse: ”Andel elever som erbjuds två
maträtter varav minst en
vegetarisk i skolmatsalen.”
Sid. 15, under rubriken Ökad trygghet i hela kommunen
• Uppdraget Ta fram handlingsplan ska ha följande lydelse: ”Ta fram
handlingsplan mot hedersrelaterat våld.”
Reservation
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet och
lämnar följande skriftliga reservation:
Den blågröna budgeten för Växjö kommun 2020 ger inte
kommunstyrelsen rätt förutsättningar för driva en bra och långsiktig
verksamhet med tillräcklig finansiering. Trots detta lade de
socialdemokratiska ledamöterna tillsammans med Vänsterpartiets
ledamot ett antal förslag på uppdrag för att stärka kommunstyrelsens
arbete för en jämlikare kommun.
Vi ser ett Växjö med växande klyftor, därför behöver ojämlikheten i
livsvillkor för växjöborna kartläggas. Arbetsvillkoren för kommunens
anställa behöver förbättras. Heltid- och tillsvidareanställning är
tillsammans med en förstärkning av personalklubben Dakapo kunde
varit viktiga delar i arbetet för att bli en attraktiv arbetsgivare. Hårdare
sociala krav med fokus på miljö och arbetsvillkor borde ställas för att
kommunen ska ta ansvar i fler led.
Med anledning av ovanstående reserverar sig ledamöterna för
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mot beslutet i ärende 23 på
dagordningen, kommunstyrelsens internbudget 2020.
Bakgrund
Kommunstyrelsen upprättar årligen internbudget utifrån den
budgetram som beslutats av kommunfullmäktige. Förslag till
internbudget 2020 för kommunstyrelsen bifogas till ärendet.
I kommunfullmäktiges budget fastställs fördelning av resurser till
nämnden. Nämnden ska därför upprätta en internbudget och där
formulera nämndens åtagande för att bidra till kommunfullmäktiges mål
med de resurser man har. Internbudgeten är planeringsverktyg för det
kommande verksamhetsåret.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslog i § 396/2019 att kommunstyrelsen antar
föreslagen internbudget 2020 för kommunstyrelsen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 29 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Kommunchefen föreslår att
kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget 2020 för
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Magnus P Wåhlin (MP) och
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag, men följande tillägg
och ändringar:
Tillägg
Sid. 10, under rubriken Strategisk inriktning
• Lägg till ”Tillgången på verksamhetsmark behöver långsiktigt säkras”
som sista mening på första stycket.
Sid. 13, under rubriken Strategisk riktning
• Följande text ska läggas till som sista mening i femte stycket: ”Den
utredning som ska ta fram nya riktlinjer för hur vi arbetar med
konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln har bland annat till syfte
att säkerställa god konstnärlig kvalitét och professionell konstnärlig
medverkan i processen.”
Sid. 15, under rubriken Ökad trygghet i hela kommunen
• Lägg till följande uppdrag: ”Uppdrag om att säkerställa en långsiktig
planering av mark för samhällsviktig verksamhet.”
Ändringar
Sid. 15, under rubriken Ökad trygghet i hela kommunen
• Uppdraget om kommunala ordningsvakter ska ha följande lydelse: ”Se
över möjligheten till kommunala ordningsvakter i Växjö kommun
och/eller andra trygghetsskapande åtgärder.”
Sid. 16, under rubriken Pressa tillbaka utanförskap och minska social
utsatthet
• Uppdraget om att Revidera handlingsplan ska ha följande lydelse:
”Revidera handlingsplan för arbetet mot alkohol, droger och tobak, så att
den även innefattar spel.”
Sid. 17, under rubriken Ett engagerat civilsamhälle och starkare
föreningsliv
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• Uppdrag om översyn av föreningsbidrag ska ha följande lydelse:
”Översyn av föreningsbidrag i syfte att öka inkludering och tillgång till
en aktiv fritid i hela kommunen.”
Sid. 12, under rubriken Fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och
nå kunskapsmålen
• Nyckeltalet ska ha följande lydelse: ”Andel elever som erbjuds två
maträtter varav minst en
vegetarisk i skolmatsalen.”
Sid. 15, under rubriken Ökad trygghet i hela kommunen
• Uppdraget Ta fram handlingsplan ska ha följande lydelse: ”Ta fram
handlingsplan mot hedersrelaterat våld.”
Malin Lauber (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar, tillägg och
strykningar utifrån arbetsutskottets förslag:
Tillägg
Sid. 10, under rubriken Strategisk inriktning
• Lägg till ”Tillgången på verksamhetsmark behöver långsiktigt säkras”
som sista mening på första stycket.
Sid. 15, under rubriken Ökad trygghet i hela kommunen
• Lägg till följande uppdrag: ”Uppdrag om att säkerställa en långsiktig
planering av mark för samhällsviktig verksamhet.”
Sid. 11, under rubriken Växande näringsliv
• Lägg till följande uppdrag: ”Vid upphandling ska sociala krav på
anställningar av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ställas.”
• Lägg till följande uppdrag: ”Samma miljökrav som kommunen har på
sin egna verksamhet ska ställas vid upphandling.”
Sid. 16, under rubriken Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter
behov
• Lägg till följande uppdrag: ” Ojämlikheten i livsvillkor för växjöborna
ska kartläggas”.
Sid. 17, under rubriken Ett engagerat civilsamhälle och starkare
föreningsliv
• Lägg till följande uppdrag: ”Erbjuda civilsamhälle och föreningsliv stöd
för att arbeta mot segregation” (finansiering: statsbidrag).
Sid. 18, under rubriken Personalpolitisk inriktning
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• Lägg till följande uppdrag: ”Vid upphandling ska krav ställas på att
anställda ska ha samma arbetsvillkor som anställda i Växjö kommun”,
”Anställning på heltid ska vara norm”, ”Tillsvidareanställning ska vara
norm”, ”Anställda ska kunna erbjudas möjligheten att kunna välja kortare
arbetstid istället för löneökning”, ”Stärka Personalklubben Dakapo”, ”Se
över möjligheten att avskaffa delade turer”.
Ändringar
Sid. 15, under rubriken Ökad trygghet i hela kommunen
• Uppdraget om kommunala ordningsvakter ska ha följande lydelse: ”Se
över möjligheten till kommunala ordningsvakter i Växjö kommun
och/eller andra trygghetsskapande åtgärder.”
Sid. 16, under rubriken Pressa tillbaka utanförskap och minska social
utsatthet
• Uppdraget om att Revidera handlingsplan ska ha följande lydelse:
”Revidera handlingsplan för arbetet mot alkohol, droger och tobak, så att
den även innefattar spel.”
Sid. 17, under rubriken Ett engagerat civilsamhälle och starkare
föreningsliv
• Uppdrag om översyn av föreningsbidrag ska ha följande lydelse:
”Översyn av föreningsbidrag i syfte att öka inkludering och tillgång till
en aktiv fritid i hela kommunen.”
Sid. 12, under rubriken Fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och
nå kunskapsmålen
• Nyckeltalet ska ha följande lydelse: ”Andel elever som erbjuds två
maträtter varav minst en vegetarisk i skolmatsalen.”
Sid. 15, under rubriken Ökad trygghet i hela kommunen
• Uppdraget Ta fram handlingsplan ska ha följande lydelse: ”Ta fram
handlingsplan mot hedersrelaterat våld.”
Sid 13, under rubriken Strategisk riktning
• Stryk följande text i stycke fem: ”Dessutom förändras
enprocentsregeln till att inte bara gälla konstnärlig gestaltning utan
också arkitektonisk utformning”.
Sid. 15, under rubriken Bättre fungerande och mer miljösmart
samhällsplanering
• Stryk uppdrag om att ”Bredda enprocentsmålet för offentliga lokaler
till att gälla både konstnärlig utsmyckning och arkitektonisk
utformning.”
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Oliver Rosengrens (M)
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
Ja för att rösta på Oliver Rosengrens (M) yrkande.
Nej för att rösta på Malin Laubers (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt Oliver Rosengrens (M) yrkande med
åtta röster mot sex röster för Malin Laubers (S) yrkande. En ledamot
avstår från att rösta.
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Maria Garmer
(V)
Conny Lindahl
(SD)
Anna Tenje
(M), ordförande

NEJ
AVSTÅR
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Omröstningsresultat 8
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
Förvaltningschefen kommunledningsförvaltningen
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§ 368

Dnr 2019-00598

Samordning av funktioner för ekonomi, HR och
kommunikation i Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om samordning avseende
funktioner för ekonomi, HR och kommunikation.
Bakgrund
Av budget för år 2020 framgår på sida 13 att ” Välfärdens långsiktiga
finansiering ska tryggas med ökade samordningsvinster och/eller
konkurrensutsättning av stödjande funktioner”.
Den 12 februari 2019, dnr 2019-00060, gav kommunstyrelsen
kommunchefen i uppdrag att förstärka helhetssynen i koncernen, samt
finna ytterligare samordningsvinster bland och emellan samtliga
nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag. Syftet är att skapa ett ökat
fokus på det kommunala kärnuppdraget och identifiera möjliga
besparingar, effektiviseringar och produktivitetsökningar. Uppdraget
har delredovisats för kommunstyrelsen den 20 augusti 2019.
Ovanstående kan sammanfattas under benämningen välfärdsuppdraget.
Med anledning av välfärdsuppdraget har koncernledningen, förvaltnings
och bolagsövergripande, identifierat olika områden som är lämpliga för
förstärkt samordning. Härvid har särskilt fokus lagts på hur stödjande
funktioner arbetar och vilka möjligheter som finns att samordna dessa
ytterligare.
Inom Växjö kommunkoncern finns olika modeller med hur
stödfunktioner är organiserade och placerade. Genom skapandet av
kontaktcenter har ”en väg in” tillskapats genom samordning och
centralisering. Likaså är löneenheten sedan flera år centraliserad. Likaså
IT och juridik. Samtliga dessa stödfunktioner stödjer i sin tur hela
kommunkoncernen.
Exempel på stödfunktioner som inte är samordnade fullt:
• Ekonomer och ekonomiassistenter
• HR-specialister och HR-administratörer
• Kommunikatörer/informatörer
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 404/2019 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner förslaget om samordning avseende funktioner för ekonomi,
HR och kommunikation.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 28 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Sammanfattningsvis framgår att
med anledning av budget 2020 samt välfärdsuppdraget föreslår
kommunchefen att funktionerna för ekonomi, HR och kommunikation
samordnas inom kommunen. Det innebär att ekonomer och
ekonomiassistenter, HR-specialister och HR-administratörer samt
kommunikatörer/ informatörer anställs vid ekonomi-, HR respektive
kommunikationsavdelningen vid kommunledningsförvaltningen.
Därifrån kommer sedan stödfunktionerna att stödja förvaltningarna likt
de stödfunktioner som redan idag är centraliserade. Av budgeten 2020
framgår att just detta område ska generera en produktivitetsökning om
15 miljoner kr. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det en fördel med ökad
centralisering varför en del av den produktivitetsökning som fullmäktige
beslutat bör kunna uppnås genom centralisering. Som alltid vid
organisationsförändringar kan produktionsbortfall initialt förväntas
innan verksamheten har funnit sina nya arbetsformer.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Berörda nämnder
HR-chefen
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§ 369

Dnr 2019-00534

Översyn av föreningsbidrag i syfte att öka
inkludering och tillgång till en aktiv fritid
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
I Växjö kommuns budget för 2019 har kommunfullmäktige gett kulturoch fritidsnämnden samt kommunstyrelsen i uppdrag att göra en
”översyn av föreningsbidrag i syfte att öka inkludering och tillgång till en
aktiv fritid”.
Utredningen innehåller en nulägesbeskrivning av Växjö kommuns
nuvarande föreningsstöd, omvärldsbevakning samt beskrivning av
system med fritidspeng och fritidscheck.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 381/2019 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner redovisningen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 3 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Utredningen Översyn av
föreningsbidrag i syfte att öka inkludering och tillgång till en aktiv fritid
har bilagts till ärendet. I utredningen redovisas ekonomiska beräkningar
för fritidscheck och fritidspeng samt en analys av om fritidspeng eller
fritidscheck skulle kunna bidra till att inkludera de barn och ungdomar
som idag står utanför föreningslivet samt hur ett sådant system skulle
kunna vara utformat.
Beslutet skickas till
För kännedom
Utvecklingschefen
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 370

Dnr 2019-00553

Genomförandeavtal med Alma i Växjö I AB
avseende genomförande av detaljplan för
Värendsvallen 7
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtal med Alma i
Växjö I AB.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen och
kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.
Bakgrund
Växjö kommun har i ”Vision Arenastaden i Växjö 2014” uttalat ambitionen
att planera för 700 bostäder inom Arenastaden. Kommunstyrelsen har i
beslut § 92/2015 gett byggnadsnämnden i uppdrag at pröva
planläggning för bostäder i västra delen av Arenastadsområdet och detta
uppdrag har utökats i beslut § 265/2017.
Samtidigt som bostäder planeras finns också ett behov av att utveckla
befintlig busshållplats (Växjö Samarkand S) med syfte att skapa större
kapacitet och bättre utformning.
En ny detaljplan har arbetats fram för ovanstående syften och planeras
att antas på byggnadsnämndens novembermöte.
Alma i Växjö I AB äger fastigheten Handelsmannen 2 som ligger direkt
väster om område för ny bostadsbebyggelse och söder om busshållplats.
Inom Handelsmannen 2 bedrivs handel och befintlig byggnad har sin
inlastning vänd mot planerad ny bostadsbebyggelse.
Alma har uttryckt oro för att ny planläggning av bostäder inte i tillräcklig
grad tar hänsyn till befintlig och framför allt framtida verksamhet inom
fastigheten Handelsmannen med avseende på buller.
Planeringsavdelningen har tillsammans med Alma tagit fram föreslaget
genomförandeavtal (bilaga 1) vilket reglerar de risker som finns med
eventuellt framtida klagomål från boende på buller från
Handelsmannens verksamhet.
Genomförandeavtalet beskriver också det byte av mark som planeras av
mellan kommun och Alma för att kunna genomföra tänkt utveckling av
busshållplats.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 383/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtal med Alma i
Växjö I AB.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen och
kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att i föreslagen ny detaljplan flyttas befintlig byggrätt för bostäder ca 30
meter bort från fastighetsgräns mot kvarteret Handelsmannen. Detta
tillsammans med att kommunen åtar sig att medverka ekonomiskt vid
bullerdämpande åtgärd på två av butiksbyggnadens befintliga
bullerkällor (takventilation) ger enligt kommunens framtagna
bullerutredning att riktvärden för verksamhetsbuller inte överskrids.
Överenskommelsen innebär att kommunen ska ersätta Alma för de
kostnader som uppstår om Alma trots beskrivna åtgärder får
myndighetskrav på bullerskyddande åtgärd på grund av buller vardagar
mellan kl. 06-18 då riktvärden tillåter högre bullernivåer. Denna risk
bedöms som liten då bullerutredning visar att inga gränsvärden för
buller överskrids med beskrivna förutsättningar.
Om myndighetskrav på bullerskyddande åtgärd uppkommer vid annan
tid, det vill säga kvällar, nätter och helger, eller om krav uppstår på
grund av buller från kylbil så är kommunen inte ersättningsskyldig.
Alternativa lösningar för att hantera risk för klagomål på buller är att
begränsa byggrätten för bostäder mer, eller att i detaljplan reglera
byggnadsutformning som skulle försvåra möjligheten att bygga
planerade punkthus. Dessa alternativ har bedömts som sämre än att
ingå genomförandeavtal med angiven riskfördelning.
Avtalets föreslagna riskfördelning bedöms som rimlig i förhållande till
gällande miljö- och bygglagstiftning samt med hänsyn till kommunens
ekonomi i stadsutvecklingsprojektet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
För kännedom
Byggnadsnämnden
Alma i Växjö I AB
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§ 371

Dnr 2019-00526

Skrivelse om revidering av Växjö kommuns
klimatanpassningsplan - Cheryl Jones Fur (MP) och
Sofia Stynsberg (M)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en
reviderad klimatanpassningsplan som rustar kommunkoncernen för
konsekvenser som klimatförändringarna medför.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) och Sofia Stynsberg (M) har i en skrivelse till
kommunstyrelsen föreslagit att kommunstyrelsen ger kommunchefen i
uppdrag att ta fram en reviderad klimatanpassningsplan som rustar
kommunkoncernen för konsekvenser som klimatförändringarna medför.
Kommunfullmäktige tog 2013 beslut om nuvarande
klimatanpassningsplan för Växjö kommun. Jones Fur och Stynsberg
skriver i skrivelsen att planen delvis har implementerats, men behöver
utvärderas och uppdateras utifrån dagens klimatläge. En stor del av
åtgärderna i den nuvarande planen hanteras idag av tekniska nämnden,
men även omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och kommunstyrelsen har varit involverade i arbetet. En
reviderad Klimatanpassningsplan bör ses som en del i genomförandet av
Hållbarhetsprogrammet, Hållbara Växjö 2030.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 363/2019 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att ta fram en reviderad
klimatanpassningsplan som rustar kommunkoncernen för konsekvenser
som klimatförändringarna medför.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 372

Dnr 2019-00536

Motion om att söka medlemskap i nätverket Agefriendly Cities and Communities/Åldersvänliga
städer - Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom en översyn och
utvärdering av Växjö kommuns samarbeten med externa parters pågår.
Det är därför i nuläget inte aktuellt att inleda några nya samarbeten.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) har i en motion inkommen i oktober 2019 föreslagit
att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden att
närmare utreda hur ett medlemskap i WHO:s nätverk Åldersvänliga
städer kan bidra till Växjö kommuns utveckling inom ovan nämnda
politikområden och om positivt ansöka om medlemskap.
Högstedt skriver att en åldersvänlig kommun är en kommun som är bra
för alla, inte minst barnfamiljer. Det finns inga motsättningar mellan
äldres och yngres behov i detta fall.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 385/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen eftersom en översyn och utvärdering av Växjö
kommuns samarbeten med externa parters pågår. Det är därför i
nuläget inte aktuellt att inleda några nya samarbeten.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S):
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att uppdra till
kommunstyrelsen och omsorgsnämnden att närmare utreda hur ett
medlemskap i WHO:s nätverk Åldersvänliga städer kan bidra till Växjö
kommuns utveckling inom ovan nämnda politikområden samt ta fram en
eventuell kostnadsberäkning för medlemskapet.
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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§ 373

Dnr 2019-00506

Motion om att säkerställa att regnbågsflaggan
hissas under Växjö Pride - Malin Lauber (S) och
Tomas Thornell (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram förslag på nya riktlinjer för flaggning, där det
säkerställs att flaggning med regnbågsflaggan sker under Växjö Pride.
Reservation
Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S) har i en motion föreslagit att
Växjö kommun tar fram ett förslag på nya riktlinjer för flaggning där
Växjö kommun säkerställer att flaggning av regnbågsflaggan ska ske
under Växjö Pride.
I motionen skriver Lauber och Thornell att Växjö kommun i flera år
hissat regnbågsflaggan under Växjö Pride. Detta är ett sätt att visa att
Växjö kommun är en kommun som står för öppenhet och tolerans, och
för att undvika en godtycklig bedömning om regnbågsflaggan ska hissas
föreslås alltså att förslag på nya riktlinjer tas fram.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 351/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag
på nya riktlinjer för flaggning, där det säkerställs att flaggning med
regnbågsflaggan sker under Växjö Pride.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Magnus P Wåhlin (MP), Andreas
Olsson (C) och Maria Garmer (V): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Conny Lindahl (SD): Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 374

Dnr 2019-00403

Motion om att rekrytera deltidsbrandmän genom
kombinationstjänster - Carin Högstedt (V)
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§ 375

Dnr 2019-00304

Medborgarförslag om förskola och utbyggd skola i
Ör
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
utbildningsnämnden kontinuerligt ser över lokalbehovet utefter
befolkningsprognosen och planerar verksamheten efter detta. Den
senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleålder i Ör
näst intill kommer att halveras under den kommande tioårsperioden.
Det finns därför inte underlag för en ny förskola i Ör.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga
en ny kommunal förskola i Ör. Ör har ett stort upptagningsområde, och
en kommunal förskola skulle göra landsbygden ännu mer levande än vad
den är idag, anser förslagsställaren.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 352/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att utbildningsnämnden kontinuerligt
ser över lokalbehovet utefter befolkningsprognosen och planerar
verksamheten efter detta. Den senaste befolkningsprognosen visar att
antalet barn i förskoleålder i Ör näst intill kommer att halveras under
den kommande tioårsperioden. Det finns därför inte underlag för en ny
förskola i Ör.
Utbildningsnämnden har i § 161/2019 lämnat följande yttrande:
Utbildningsnämnden ser kontinuerligt över lokalbehovet utefter
befolkningsprognosen och planerar verksamheten efter detta. Den
senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleålder i Ör
näst intill kommer att halveras under den kommande tioårsperioden.
Det finns därför inte underlag för en ny förskola i Ör.
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§ 376

Dnr 2019-00430

Medborgarförslag om kontroll av avlopp på
landsbygden
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande i § 91/2019 där det framgår
att miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att redan idag undersöks
de enskilda avloppen på landsbygden tillräckligt för att ta beslut om
förbud att släppa ut avloppsvatten.
Bakgrund
Ett medborgarförslag som inkom i augusti 2019 innehåller synpunkter
om att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte vet hur avloppen på
landsbygden fungerar och att nämnden skriver beslut om förbud att
släppa ut avloppsvatten på rena gissningar. Författaren har som förslag
att nämnden på plats ska ta reda på funktionen på avloppen. Personen
menar också att nämnden rekommenderar avloppslösningar som har
stora problem. Personen vill att de som bor på landsbygden ska kunna
fortsätta använda sina redan fungerande avloppsanläggningar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 364/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till miljö- och
hälsoskyddsnämndens yttrande i § 91/2019 där det framgår att miljöoch hälsoskyddsnämnden bedömer att redan idag undersöks de enskilda
avloppen på landsbygden tillräckligt för att ta beslut om förbud att
släppa ut avloppsvatten.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 91/2019 lämnat följande
yttrande:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att vi redan idag undersöker
de enskilda avloppen på landsbygden tillräckligt för att ta beslut om
förbud att släppa ut avloppsvatten.
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§ 377

Dnr 2019-00429

Medborgarförslag om att synliggöra speciella träd i
stadsmiljö och parker
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande:
På sikt ser vi det som ett bra förslag med att uppmärksamma speciella
träd genom skyltning, vilket kan ske i till exempel Linnéparken eller i
Linnés arboretum. Om bästa sätt är via fysisk skyltning eller digital
teknik prövas då. I dagsläget finns det dock inte resurser i form av
personal att genomföra detta.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett förslag om att synliggöra speciella
träd i stadsmiljö och parker. Ett enkelt sätt vore att sätta upp skyltar vid
vissa träd för att uppmärksamma dessa.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 386/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med följande:
På sikt ser vi det som ett bra förslag med att uppmärksamma speciella
träd genom skyltning, vilket kan ske i till exempel Linnéparken eller i
Linnés arboretum. Om bästa sätt är via fysisk skyltning eller digital
teknik prövas då. I dagsläget finns det dock inte resurser i form av
personal att genomföra detta.
Tekniska nämnden har i § 154/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
avger följande yttrande som svar på medborgarförslaget:
På sikt ser vi det som ett bra förslag med att uppmärksamma speciella
träd genom skyltning, vilket kan ske i t ex Linnéparken eller i Linnés
arboretum. Om bästa sätt är via fysisk skyltning eller digital teknik
prövas då. I dagsläget finns det dock inte resurser i form av personal att
genomföra detta.
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§ 378

Dnr 2019-00241

Medborgarförslag om att spara grönytor för att få
blommande ängar
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande:
Sedan ett år tillbaka driver tekniska förvaltningen ett projekt för att
skapa ”gräsmatteängar” och under sommaren 2019 genomfördes ett
försök där 20 områden på totalt 9 hektar värnades från klippning. Detta
har visat sig gynna pollinatörer samtidigt som det ger viss
resursbesparing. Tekniska nämnden håller därför med förslagsställaren
att på rätt plats är det alldeles utmärkt att spara grönytor från klippning
och istället få blommande ängar med gott om fjärilar.
Bakgrund
I maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att spara så många grönytor
som möjligt från klippning och istället få blommande ängar med målet
”Växjö – Sveriges fjärilsstad”. Som skäl till förslaget anges
forskningsrapporter om den pågående ekologiska katastrofen med
kraftigt vikande insektspopulationer samt FN:s expertpanel som lyfter
fram den stora faran med den enorma förlusten av biologisk mångfald
som nu fortgår med pågående markanvändning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 387/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med följande:
Sedan ett år tillbaka driver tekniska förvaltningen ett projekt för att
skapa ”gräsmatteängar” och under sommaren 2019 genomfördes ett
försök där 20 områden på totalt 9 hektar värnades från klippning. Detta
har visat sig gynna pollinatörer samtidigt som det ger viss
resursbesparing. Tekniska nämnden håller därför med förslagsställaren
att på rätt plats är det alldeles utmärkt att spara grönytor från klippning
och istället få blommande ängar med gott om fjärilar.
Tekniska nämnden har i § 153/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med följande:
Sedan ett år tillbaka driver tekniska förvaltningen ett projekt för att
skapa ”gräsmatteängar” och under sommaren 2019 genomfördes ett
försök där 20 områden på totalt 9 hektar värnades från klippning. Detta
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har visat sig gynna pollinatörer samtidigt som det ger viss
resursbesparing. Tekniska nämnden håller därför med förslagsställaren
att på rätt plats är det alldeles utmärkt att spara grönytor från klippning
och istället få blommande ängar med gott om fjärilar. Vi hoppas därför
kunna genomföra de investeringar som behövs, när budget så medger,
för att utöka denna skötselmetod.
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§ 379

Dnr 2019-00532

Medborgarförslag om att sätta upp förvaringsskåp
för hjälmar utanför Gemla station
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att då det inte är
Växjö kommun som äger Gemla station, utan företaget Evedal Invest AB,
har vi ingen beslutanderätt över denna.
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslår förslagsställaren att man borde sätta upp
förvaringsskåp utanför stationen i Gemla. Skåpen ska vara tillräckligt
stora för att rymma cykelhjälm och även mopedhjälm. Detta för att
gynna cykling och/eller mopedkörning till stationen för att därifrån
sedan ta tåget till Växjö.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 388/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att då det inte är Växjö kommun som
äger Gemla station, utan företaget Evedal Invest AB, har vi ingen
beslutanderätt över denna.
Yrkanden
Julia Berg (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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§ 380

Dnr 2019-00544

Medborgarförslag om rabatterade eller gratis
bussresor för pensionärer inom kommunen under
lågtrafik
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det är Region
Kronoberg som beslutar om kollektivtrafiken.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom till kommunstyrelsen i oktober 2019
föreslås att Växjö kommunfullmäktige ska besluta att införa
rabatterade/gratis bussresor under lågtrafik för ålders- och
sjukpensionärer som bor i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 389/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det är Region Kronoberg som
beslutar om kollektivtrafiken.
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§ 381

Dnr 2018-00239

Växjöortens Fältrittklubb (VFK) - ansökan om
finansiering av kostnader för förprojektering av
Växjö Hästsportcenter
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller ansökan om lånefinansiering om 500 000
kronor för nerlagda kostnader i förprojektering av Växjö
Hästsportcenter.
Lånet ska löpa med marknadsmässig ränta motsvarande kommunens
aktuella upplåningsränta med extern kreditgivare, med ett påslag om
0,80 procent motsvarande aktuell borgensavgift. Lånet ska återbetalas
med en rak amorteringsplan på 5 år.
Bakgrund
Växjö fältrittklubb (VFK) har under en längre tid planerat för en satsning
på en utökad verksamhet och ny hästsportanläggning i anslutning till
befintlig ridanläggning i Bergunda. Ambitionsnivån har varit hög och
omfattar investeringar på ca 52 mkr vilket ställer krav på väsentliga
intäktsökningar för att kunna hantera en framtida drift.
Kommunfullmäktige beviljade 2018-10-16 (§ 257) ett villkorat lån till VFK
på maximalt 55 mkr. För utbetalning av lån krävs att ” finansiering av
driftskostnaderna är långsiktigt lösta” och de kalkyler som då
redovisades baserades på ett behov av bidrag och hyresintäkter från
Växjö kommun på sammanlagt 5 mkr per år. Av beslutet i
kommunfullmäktige framgår även att beslut om eventuella bidrag till
drift och hyresavtal med Växjö kommun ska hanteras som separata
ärenden.
Sedan beslutet i kommunfullmäktige har VFK fortsatt sin planering för
Växjö Hästsportcenter och har under den processen även haft ett antal
möten med representanter för Växjö kommun. Inledningsvis initierade
VFK ett antal åtgärder som inte koordinerades, bland annat ansökan om
byggnadslov på kommunal mark innan frågor om eventuell
markförsäljning och planförutsättningar var hanterade.
Det framkom även under hösten 2018 att föreningen upparbetade
externa kostnader i projektet trots att villkoren för lånefinansieringen
ännu ej var uppfyllda. När det kom till Växjö kommuns kännedom att så
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var fallet uppmanades VFK att inte upparbeta ytterligare kostnader
innan besked kring eventuellt stöd till driften och hyresavtal med Växjö
kommun var beslutade.
Efter genomgång med berörda förvaltningar som eventuellt skulle kunna
ha behov av att hyra in sig i planerad hästsportanläggning så konstateras
att behovet uppgår till ca 100-150 tkr per, att jämföra med VFK:s
ursprungliga kalkyl på 2 mkr per år.
Vad gäller budgetutrymme för driftbidrag så finns det för närvarande
inte utrymme för de behov som har framförts, inledningsvis 3 mkr per
år. Sammanfattningsvis innebär detta att projektet med planerad
ambitionsnivå och inriktning inte är genomförbart.
Trots senare revideringar av de ekonomiska kalkylerna för projektet har
man ännu inte presenterat en plan som uppfyller villkoren för
lånebeslutet i Kommunfullmäktige.
VFK har 2019-10-09 inkommit med en ansökan om finansiering
avseende nedlagda kostnader till förprojektering av Växjö
Hästsportcenter.
Enligt ansökan har föreningen lånat ut sammanlagt ca 688 tkr till Växjö
Hästsportcenter AB (det bolag som bildats för projektets planerade
genomförande). Utlåningen innebär en stor påfrestning
likviditetsmässigt för föreningen eftersom projektet i sin nuvarande
form inte kan fullföljas. Föreningens verksamhet riskerar att skadas om
inte Växjö kommun kan bidra till att hantera situationen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 395/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller ansökan om lånefinansiering om 500 000 kronor för nerlagda
kostnader i förprojektering av Växjö Hästsportcenter.
Lånet ska löpa med marknadsmässig ränta motsvarande kommunens
aktuella upplåningsränta med extern kreditgivare, med ett påslag om
0,80 procent motsvarande aktuell borgensavgift. Lånet ska återbetalas
med en rak amorteringsplan på 5 år.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 28 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att VFK har
hamnat i en utmanande situation till följd av de kostnader som har
upparbetats i förprojektering av Växjö Hästsportcenter innan den
långsiktiga finansieringen av driften är löst. Växjö kommun har varit
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delaktig i processen för att hitta lösningar tillsammans med föreningen,
men har inte sanktionerat eller krävt att man skall ikläda sig externa
kostnader.
Inte heller har Växjö kommun i dialogen med VFK bekräftat att
kommunen ska stå för kostnader inom ramen för den förprojektering
som VFK har initierat. Så snart vi fick kännedom att VFK upparbetade
externa kostnader har vi uppmanat VFK att inte upparbeta ytterligare
kostnader innan besked kring eventuellt bidrag till driften och
hyresavtal med Växjö kommun var beslutade.
För att den uppkomna situationen inte skall riskera att skada nuvarande
verksamhet föreslås ett lån från Växjö kommun om 500 000 kronor för
att hantera likviditeten i VFK. Föreningen bedöms kunna hantera en
återbetalning av lånet på fem år och risken för Växjö kommun är
hanterbar, även om belåningsbara säkerheter för lånet saknas.
Extern finansiering för ändamålet bedöms inte möjlig att uppbringa, och
det är av allmänt intresse för Växjö kommun att bistå föreningen så att
konsekvenserna för nuvarande verksamhet kan begränsas.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
62 (64)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-05

§ 382

Dnr 2019-00556

Projektgodkännande av investeringsprojekt
avloppspumpstation Södra Järnvägsgatan
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar om genomförande av investeringsprojekt
enligt bifogat underlag Projektplan för projekt Avloppspumpstation Södra
Järnvägsgatan. Projektet ingår i tekniska nämndens huvudprojekt ”Nr
8613 Tillväxtpumpstationer” med beräknad totalkostnad 14 300 000 kr.
Bakgrund
Spill- och dagvattenavloppsnätet längs Liedbergsgatan ner mot Södra
Järnvägsgatan klarar inte av att avleda flödet vid kraftiga regn, vilket ger
stor risk för omfattande källaröversvämningar. Flödesbelastningen från
Liedbergsgatan förvärrar översvämningsrisken inom stadsdelen Söder,
samt förvärrar risken för utsläpp av orenat spillavloppsvatten.
För att kraftigt reducera dessa risker så kommer en ny
nödavloppspumpstation kallad AP Södra Järnvägsgatan att byggas på
fastigheten Ymer 2. Vid flödestoppar kommer pumpstationen att pumpa
undan avloppsvatten och därigenom avlasta avloppsnätet.
Målet med projektet är att VA-infrastrukturen i form av avloppsrening
blir mer hållbar och robust, genom att dels minska risken för
källaröversvämningar och dels minska risken för utsläpp av orenat
spillavloppsvatten, vid nederbördsrelaterade flödestoppar på
avloppsnätet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 390/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar om genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat
underlag Projektplan för projekt Avloppspumpstation Södra
Järnvägsgatan. Projektet ingår i tekniska nämndens huvudprojekt ”Nr
8613 Tillväxtpumpstationer” med beräknad totalkostnad 14 300 000 kr.
Tekniska nämndens arbetsutskott har i § 144/2019 föreslagit följande:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat underlag
”Projektplan för projekt Avloppspumpstation Södra Järnvägsgatan”.
Projektet ingår i tekniska nämndens huvudprojekt ”Nr 8613
Tillväxtpumpstationer” med beräknad totalkostnad 14 300 000 kr.
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§ 383

Dnr 297092

Övrigt
Inga övriga frågor hanterades på dagens sammanträde.
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