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§ 40

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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§ 41

Dnr 339677

Översikt Företagsfabriken samt förslag på
rapportering till kommande
kommunstyrelsesammanträden kopplat till KPI:er
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Fredrik Lindblad, näringslivschef, informerar om Företagsfabriken AB.
Kommunstyrelsen förvärvade under 2020 Videums del av bolaget.
Lindblad informerar om bolagets syfte och uppdrag samt redogör för de
förslag som finns hur bolagets nyttoeffekt ska kunna mätas och följas
upp.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 42

Dnr 339019

Information om preliminärt bokslut 2020 för Växjö
kommun samt inlösen av pensionskostnader
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Anna Rosander, ekonomi- och finanschef, informerar om det
preliminära bokslutet för Växjö kommun för 2020. Rosander redogör för
nämnderna och de helägda bolagens resultat och vad det främst beror
på.
Jonas Nilsson från ekonomiavdelningen, informerar om ärendet
Tryggande av kommunens pensionsåtagande genom nyttjande av
prognostiserat överskott 2020 -försäkringslösning för intjänad
pensionsrätt (IPR97) som ska behandlas på ett extra
kommunstyrelsesammanträdet den 16 februari.
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§ 43

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Monica Skagne, kommunchef, tillika VD i VKAB, informerar om
Vidingehem AB avseende personalfrågor, hyresförhandlingar samt
försäkringsärenden.
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§ 44

Dnr 339531

Information från Företagsfabriken AB
Ingen information lämnas vid sammanträdet.
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§ 45

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Monica Skagne, kommunchef, informerar om verkställandet av Växjö
kommuns budget för 2021 samt planeringen inför arbetet med en
budget för 2022.
Ordförande Anna Tenje (M) informerar att hon vid en digital tillställning
med länsstyrelsen, regionen och andra kommuner i länet, för Växjö
kommuns del undertecknat den så kallade Demokratideklarationen.
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§ 46

Dnr 2020-00761

Anmälan av KS ordförandes delegationsbeslut om
begäran från Vinnergi om samråd inför nedläggning
av Optoslang inom järnvägsområde i Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har av tidsskäl enligt punkt 1.1 i
kommunstyrelsens delegationsordning yttrat sig över begäran från
Vinnergi om samråd inför nedläggning av Optoslang inom
järnvägsområde i Växjö kommun.
Enligt kommunallagens bestämmelser anmäls beslutet till
kommunstyrelsen.
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§ 47

Dnr 2020-00744

Anmälan av KS ordförandes delegationsbeslut om
Skolverkets remiss om förslag till Skolverkets
föreskrifter om insamling av uppgifter för
skolenhetsregistret samt ändring i Skolverkets
föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen
inom skolväsendet m.m.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har av tidsskäl enligt punkt 1.1 i
kommunstyrelsens delegationsordning yttrat sig över Skolverkets
remiss om förslag till Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter
för skolenhetsregistret samt ändring i Skolverkets föreskrifter om
uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Enligt kommunallagens bestämmelser anmäls beslutet till
kommunstyrelsen.
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§ 48

Dnr 2021-00017

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens
beslut om delegering enligt 6 kap 37 § Kommunallagen. Redovisningen i
rapporten gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 1 januari 2021
till 24 januari 2021. Även liggare med förteckning över beslut från
planeringschefen, mark- och exploateringsingenjörer, markingenjörer
och förvaltningschefen redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 49

Dnr 2021-00014

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 12 januari 2021
redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 50

Dnr 2020-00717

Val av ny ledamot i Winnet Kronoberg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Åsa Hellkqvist (KD) till ny ledamot i styrelsen
för Winnet Kronoberg. Beslutet innebär att Jesserina Flores (MP) lämnar
sin plats i styrelsen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2021 om ettårsval för 2021.
Enligt överenskommelse ska krisdemokraterna inneha Växjö kommuns
plats som ledamot i styrelsen för Winnet Kronoberg den andra delen av
mandatperioden. Inget val gjordes på kommunstyrelsen den 12 januari.
Därmed tas ärendet upp igen för komplettering.
Beslutet skickas till
Winnet Kronoberg
Åsa Hellqvist
Jesserina Flores
Elisabet Flennemo

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 51

Dnr 2020-00712

Medborgarförslag om kundservicekurs för
personalen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
kommunchefens skrivelse i ärendet där det framgår att kommunen
arbetar aktivt med service och bemötande, bland annat vid
introduktionen för nyanställda. Dessutom finns det två uppdrag i Växjö
kommuns budget för 2021 som är kopplande till förslaget:
•

Servicesäkra kontakten med företag om myndighetsutövning och
säkerställ en väg in med den digitala tillståndsguiden.

•

Utbildning i service och bemötande gentemot företag ska införas
för nyanställda och i kompetensutvecklingen för alla som arbetar
med företagskontakter.

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om med följande förslag:
(1) att kommunanställda och de som jobbar inom kommunala bolag får
gå kurs i kundservice och service och bemötande för att höja kvaliteten
på den service som ges.
(2) att upprätta en plan för hur bemötande och servicen ska kunna öka
(3) att Växjö bibliotek än mer börjar arbeta med Nki, nöjd kundindex vid
mejl och samtal.
Kommunfullmäktige har i § 325/2020 överlämnat beslutanderätten över
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 12/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
kommunchefens skrivelse i ärendet där det framgår att kommunen
arbetar aktivt med service och bemötande, bland annat vid
introduktionen för nyanställda. Dessutom finns det två uppdrag i Växjö
kommuns budget för 2021 som är kopplande till förslaget:
• Servicesäkra kontakten med företag om myndighetsutövning och
säkerställ en väg in med den digitala tillståndsguiden.
• Utbildning i service och bemötande gentemot företag ska införas
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för nyanställda och i kompetensutvecklingen för alla som arbetar
med företagskontakter.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-12-07.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-11-30.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 52

Dnr 2020-00576

Medborgarförslag om att överföra kostnaden för
bruk av Wexnets bredbandsnät med
leverantörernas abonnemangskostnad till
privatpersoner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
Wexnet AB:s yttrande i ärendet där följande framgår:
I Sverige finns ett antal olika affärsmodeller för bredbandsverksamhet
som kan innebära att nätavgiften inkluderas i tjänsteavgiften eller är
särredovisad på ett eller annat sätt. Wexnet prövar regelbundet sin
affärsmodell för att säkerställa att den är attraktiv och optimal utifrån
ett antal kriterier (ekonomisk, informativ, tydliggörande, accepterad,
synergieffekter etc) Senaste översynen gjordes 2018 då affärsmodellen
justerades för företag, ungefär enligt medborgarförslaget, medan man
kom fram till att det på privatsidan var fördelaktigast att behålla
nuvarande modell tills vidare, bland annat med tanke på fortsatta
intensiva år med fiberutbyggnad.
Det är fullt rimligt att tro att affärsmodellen kommer justeras även för
privatpersoner, men vi kan idag inte ge närmare besked om när eller på
vilket sätt.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag:
(1) kommunen genomför flytt kostnaden för privatpersoners bruk av
Wexnet på 150 kronor/månaden till den
avgift som betalas till tjänsteleverantören
(2) I de fall som överflytt av avgiften i dagsläget inte kan genomföras
enligt (1) attsatsen, se över
upphandlingskraven till nästa upphandling så att en överflytt av
kostnaden för privatpersoners bruk av
Wexnet på 150 kronor/månaden flyttas över till tjänsteleverantörens
månadskostnad till privatpersonerna
(3) att uppdrag på berörda tjänstemän att skyndsamt genomföra denna
flytt av avgiften enligt (1)
(4) att om (1) och (3) attsatserna ej går att genomföra uppdra på berörda
tjänstemän att agera enligt (2)
attsatsen)

Ordförandes signatur Justerares signatur
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(5) att i de fall som kommunfullmäktige behöver besluta i frågan skicka
frågan vidare till berörd demokratisk
församling
(6) att i de fall som kommunstyrelsen behöver besluta i frågan skicka
frågan vidare till berörd demokratisk
församling
(7) att i de fall som nämnden eller berörd församling enligt (5), (6)
attsatserna finner att det är Wexnet
själva som bolag som ska besluta i frågan, ge uppdrag till Wexnet att
utreda frågan och besluta i den.
Kommunfullmäktige beslutade i § 244/2020 att överlämna
beslutanderätten i ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 14/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsens besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
Wexnet AB:s yttrande i ärendet där följande framgår:
I Sverige finns ett antal olika affärsmodeller för bredbandsverksamhet
som kan innebära att nätavgiften inkluderas i tjänsteavgiften eller är
särredovisad på ett eller annat sätt. Wexnet prövar regelbundet sin
affärsmodell för att säkerställa att den är attraktiv och optimal utifrån
ett antal kriterier (ekonomisk, informativ, tydliggörande, accepterad,
synergieffekter etc) Senaste översynen gjordes 2018 då affärsmodellen
justerades för företag, ungefär enligt medborgarförslaget, medan man
kom fram till att det på privatsidan var fördelaktigast att behålla
nuvarande modell tills vidare, bland annat med tanke på fortsatta
intensiva år med fiberutbyggnad.
Det är fullt rimligt att tro att affärsmodellen kommer justeras även för
privatpersoner, men vi kan idag inte ge närmare besked om när eller på
vilket sätt.
Wexnet AB har den 8 december 2020 lämnar ett yttrande över
medborgarförslaget enligt följande:
Wexnet bygger, tillhandahåller och utvecklar IT-kommunikation till
invånare, företag och besökare inom verksamhetsområdet Växjö,
Alvesta, Lessebo och Tingsryds kommun. Nätet är öppet för olika
tjänsteleverantörer i syfte att öka valfriheten och konkurrensen.
Verksamheten ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund.
Wexnets styrelse beslutar om affärsplan och modeller för verksamheten.
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Medborgarförslaget tar upp frågeställningen avseende affärsmodellen
för nätavgiften med önskan om att avgiften ska inkluderas i
tjänsteleverantörernas avgift och inte som nu särredovisas och
faktureras från Wexnet.
I Sverige finns ett antal olika affärsmodeller för bredbandsverksamhet
som kan innebära att nätavgiften inkluderas i tjänsteavgiften eller är
särredovisad på ett eller annat sätt. Wexnet prövar regelbundet sin
affärsmodell för att säkerställa att den är attraktiv och optimal utifrån
ett antal kriterier (ekonomisk, informativ, tydliggörande, accepterad,
synergieffekter etc) Senaste översynen gjordes 2018 då affärsmodellen
justerades för företag, ungefär enligt medborgarförslaget, medan man
kom fram till att det på privatsidan var fördelaktigast att behålla
nuvarande modell tills vidare, bland annat med tanke på fortsatta
intensiva år med fiberutbyggnad.
Det är fullt rimligt att tro att affärsmodellen kommer justeras även för
privatpersoner, men vi kan idag inte ge närmare besked om när eller på
vilket sätt.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Veab
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§ 53

Dnr 2020-00606

Medborgarförslag om veganska måltider i grundoch gymnasieskolor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger måltidsorganisationen i uppdrag att fortsätta
arbetet med att verkställa den beslutade mat- och måltidsplanen samt
även fortsatt erbjuda två olika maträtter var av minst en vegetarisk på
kommunens skolor.
Reservationer
Christer Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
En ensidig vegetarisk eller vegansk kost kan hämma tillväxten hos
ungdomarna och vara direkt skadligt. Detta gäller i synnerhet kvinnor.
Som vegetarian lider man brist av D-vitamin, B-12 vitamin, protein, jod,
järn, zink, selen och omega 3-fettsyror. Vilket inte bara försämrar
fertiliteten, utan också bland annat ökar risken för
ämnesomsättningssjukdomar, neurologiska sjukdomar, nedsatt
motståndskraft, inflammationer och svåra tillväxtstörningar hos barn.
Några av bristerna kommer dessutom smygande, och därför kan det
vara svårt att se sambandet med kosten. Detta framgår bland annat av
en ny informationsbroschyr utgiven av den danska
livsmedelsmyndigheten
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om veganska måltider i grund- och
gymnasieskolor.
Förslagsställaren anser att miljö, hälsa och djuretik är starka skäl till att
minska konsumtionen av kött-, fisk-, mjölk och äggprodukter. I den
omställningen bör den offentliga verksamheten i kommuner, regioner
och landsting vara drivande. Förslagsställaren anger vidare att
vegetarisk och vegansk mat är i flera avseenden ett hälsosamt alternativ
inte bara för vuxna utan även för såväl barn som tonåringar. För att på
ett effektivt sätt minska miljöpåverkan och därmed ta ansvar för våra
barns framtid samtidigt som våra unga kommuninvånare får en
hälsosammare kost föreslår förslagsställaren:
1. Att Växjö kommun alltid serverar en vegansk måltid i de grund- och
gymnasieskolor där det serveras flera måltidsalternativ.
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2. Att på de skolor och förskolor där det inte serveras flera
måltidsalternativ, alltid ska serveras två veganska måltider i veckan.
3. Att kommunens kostpolicy revideras enligt att-sats 1-2.
4. Att berörd instans ges i uppdrag att utreda hur kommunen successivt
ska utöka antalet skolor där det serveras två måltidsalternativ, varav ett
då alltid ska vara veganskt.
5. Att kommunen tar fram en handlingsplan med syfte att öka andelen
som väljer den veganska måltiden där detta serveras.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 4/2021 föreslagit följande
beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget och ger
måltidsorganisationen i uppdrag att fortsätta arbetet med att verkställa
den beslutade mat- och måltidsplanen samt även fortsatt erbjuda två
olika maträtter var av minst en vegetarisk på kommunens skolor.
Kommunchefen har i skrivelse den 1 december 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö
kommun har högt satta mål kring mat och måltider. Måltiden ska vara en
positiv helhetsupplevelse, den goda måltiden ska bidra till ökat
välbefinnande, god folkhälsa, bra omsorg och till goda
utbildningsresultat.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunstyrelsen ger måltidsorganisationen i
uppdrag att fortsätta arbetet med att verkställa den beslutade mat- och
måltidsplanen samt även fortsatt erbjuda en vegetarisk och en kött/fisk
eller fågelrätt på kommunens skolor.
Ordförande 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.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på organisations- och personalutskottets förslag.
Nej för att rösta på Christer Svenssons yrkande.
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Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och personalutskottets
förslag med 14 röster mot 1 röst för Christer Svenssons yrkande. Se
omröstningsbilaga 1.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
För kännedom
Verksamhetschef måltidsorganisationen

Omröstningsbilaga 1
Ledamot
Andreas Olsson (C)
Malin Lauber (S)
Oliver Rosengren (M)
Catharina Winberg
(M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Magnus Wåhlin (MP)
Julia Berg (S)
Martin Edberg (S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Tomas Thornell (S)
Maria Garmer (V)
Conny Lindahl (SD)

Tjänstgörande Ja
ersättare
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Avstår

Ej
röstat

ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Christer
Svensson (SD)

Ordförande Anna
Tenje (M)
Totalt

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 54

Dnr 2020-00254

Redovisning av uppdrag om nya stödlinjer och
förstärk arbetet med suicidprevention
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hantera stödlinjen genom ordinarie
rutiner för frågor om behov av stöd genom kontaktcenter.
Bakgrund
Med anledning av pandemin gav kommunstyrelsens arbetsutskott
uppdrag till kommunchefen att undersöka möjligheten att införa en eller
flera stödlinjer för att stärka upp Växjö kommuns preventiva arbete mot
suicid och psykisk ohälsa samt att se över befintliga rutiner och stärka
upp det preventiva arbetet i samverkan med berörda aktörer,
myndigheter och civilsamhälle. En stödlinje för invånare och
medarbetare startade. Stödlinjen är en telefonlinje som vänder sig till
ungdomar över 16 år, vuxna, medarbetare samt företag i Växjö kommun.
Även övriga insatser har genomförts som är riktade till företag, äldre
personer samt till barn, unga och deras vårdnadshavare för att
förebygga och lindra psykisk ohälsa med anledning av Corona.
Kommunchefen redovisade en uppföljning av stödlinjen och andra
insatser för kommunstyrelsen i september. Kommunstyrelsen beslutade
att fortsätta med stödlinjen under hösten 2020 och att ett nytt
ställningstagande ska göras i december2020.
Från 1 oktober upprättades en rutin där stödlinjen (samma tfn nummer
som tidigare) kopplats till kontaktcenter. Talmanus har upprättats till
kontaktcenter, för att besvara samtal i första linjen. Kontaktcenter ser
när ett inkommande samtal avser stödlinje och svarar och kopplar
vidare till anhörigkonsulenten alternativt att konsulenten ringer upp
samma dag eller dagen efter.
Under hösten har det varit mycket få inkommande samtal.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 15/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att hantera stödlinjen genom ordinarie
rutiner för frågor om behov av stöd genom kontaktcenter.
Kommunchefen har i en skrivelse 2020-11-30 lämnat ett redovisning av
uppdraget. Av skrivelsen framgår att förslaget är att i nästa steg hantera
inkomna frågor i ordinarie rutiner för frågor om behov av stöd.
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Kontaktcenter har rutiner/talmanus för olika scenarion där invånare
behöver hjälp och/eller stöd av olika anledningar. Det vill säga det blir
en full integrering av ”stödlinjen” i ordinarie arbetssätt och rutiner.
Beslutet skickas till
Utvecklingschefen
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§ 55

Dnr 2020-00608

Redovisning av uppdrag att utvärdera det
nuvarande samarbetet mellan arbete och välfärd
och kontaktcenter rörande konsumentvägledningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 147/2020 gett kommunchefen i uppdrag att
utvärdera det nuvarande samarbetet mellan förvaltningen för arbete och
välfärd och kontaktcenter rörande konsumentvägledning i kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 16/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-12-04.
Beslutet skickas till
Kommunikationschefen
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§ 56

Dnr 2020-00746

Redovisning av uppdrag att ta fram en
koncernövergripande vägledning vid
brottsmisstanke eller rättslig prövning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsens organisations och personalutskott beslutade i § 89
2020-12-08 att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en
koncernövergripande vägledning vid brottsmisstanke eller rättslig
prövning mot anställd.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 8/2021 föreslagit att
kommunstyrelsen ska godkänna återrapporteringen av uppdraget.
Kommunchefen har i skrivelse den 13 januari 2021 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kommunstyrelsen har tagit fram en vägledning med syftet att skapa ett
gemensamt förhållningssätt och gemensamma bedömningsgrunder för
arbetsrättsliga åtgärder när det finns en brottsmisstanke eller rättslig
prövning mot en anställd.
Vägledningen består av en kort informationsdel och en praktisk
vägledning utifrån nedanstående tre steg:
Steg 1: Kontakta HR-avdelningen
Steg 2: Bedömning och dokumentation av händelsen
Steg 3: Val av åtgärder
Beslutet skickas till
HR-chefen
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§ 57

Dnr 2020-00275

Redovisning av uppdrag att erbjuda medarbetare
möjlighet att ansöka om tjänstledighet digitalt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 124 2020-04-07, med anledning av
Martina Forsbergs (S) inlämnade skrivelse, att ge kommunchefen i
uppdrag att ordna:
•
•
•

att rutiner och regler för ledighetsansökningar borde vara
desamma oberoende vilken förvaltning medarbetaren är anställd
vid.
att ansökningarna borde vara digitala.
att rutinerna ska vara enkla och att Växjö kommun underlättar
för medarbetarna att utföra sina ansökningar digitalt.

Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 9/2021 föreslagit att
kommunstyrelsen ska godkänna återrapporteringen av uppdraget.
Kommunchefen har i skrivelse den 5 januari 2021 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att under 2020 kom
de sista delarna av kommunen att fullt ut tillämpa HR-portalen, det
digitala HR-administrativa system som nås via webben. Här hanterar
samtliga anställda bland annat ledigheter och tidsrapportering. Man kan
även uppdatera adressuppgifter, se sina personliga löneuppgifter och
olika saldon.
Den aktuella HR-administrationen lever därmed upp till uppdragets
intentioner och uppdraget anses vara utfört.
Beslutet skickas till
HR-chefen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
29 (68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-02

§ 58

Dnr 2019-00232

Redovisning av uppdrag att anordna träff om
upphandling och LOU
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsens organisations och personalutskott beslutade i § 49
2019-04-16 att ge kommunchefen i uppdrag att i samarbete med
Företagarna och Svenskt Näringsliv bjuda in deras medlemmar och
övriga intressenter i och kring näringslivet till en informations- och
diskussionsträff, där Växjö kommun bland annat skulle informera om
processer kring upphandling samt Lagen om offentlig upphandling
(LOU).
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 10/2021 föreslagit att
kommunstyrelsen ska godkänna återrapporteringen av uppdraget.
Kommunchefen har i skrivelse den 15 januari 2021 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att träffen
genomfördes digitalt den 5 november 2020 och hade ca 130
medverkande deltagare. Uppdraget anses vara utfört.
Beslutet skickas till
Upphandlingschefen
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§ 59

Dnr 2020-00355

Redovisning av uppdrag med anledning av skrivelse
om Hållbara Araby 2030
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen samt bifogad
utredning Hållbara Araby 2030.
2. Med utgångspunkt i analysen Hållbara Araby 2030 och
uppföljningen av planprogrammet (2020-00565) uppdrar
kommunstyrelsen åt kommunchefen att ta fram en strategisk
stadsdelsplan för Araby som omfattar såväl fysisk som social och
verksamhetsmässig planering för stadsdelen i samordning med den
organisation som tas fram inom ramen för områdesteam.
Bakgrund
Efter en skrivelse från Magnus P. Wåhlin (MP), Gunnar Nordmark (L),
Oliver Rosengren (M), Andreas Olsson (C), Ricardo Chavez (KD) och
Pernilla Tornéus (M) fattade kommunstyrelsen beslut om att starta
utredningen Hållbara Araby 2030.
Kommunstyrelsen beslutade (2020-00271) att ge kommunchefen i
uppdrag att:
•
•
•

Inventera Växjö kommuns och andra intressenters insatser på
Araby.
Insamla kunskaper från andra kommuners arbete med utsatta
områden.
Kortfattat göra en omvärldsanalys av relevant forskning kring
arbete i utsatta områden i en svensk kontext i samverkan med
Linnéuniversitetet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 36/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen samt bifogad
utredning Hållbara Araby 2030.
2. Med utgångspunkt i analysen Hållbara Araby 2030 och
uppföljningen av planprogrammet (2020-00565) uppdra åt
kommunchefen att ta fram en strategisk stadsdelsplan för Araby
som omfattar såväl fysisk som social och verksamhetsmässig
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planering för stadsdelen i samordning med den organisation som
tas fram inom ramen för områdesteam.
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 december 2020 redogjort för
uppdraget och lämnat rapporten Hållbara Araby 2030
Nulägesbeskrivning och omvärldsanalys enligt uppdrag.
Yrkanden
Magnus Wåhlin (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 60

Dnr 2021-00025

Prissättning av mark på Arenastaden 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande markpriser gäller vid
markförsäljning för bebyggelse inom stadsutvecklingsprojektet
Arenastaden:
Bostäder:
Kontor:

2500 kr/m2 BTA
1800 kr/m2 BTA

Priserna gäller t.o.m. 2022-12-31 oavsett upplåtelseform och exklusive
alla anslutningsavgifter. Parkeringsgarage under byggnad eller mark
medräknas inte i prisgrundande areaberäkning.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i flera omgångar tagit beslut om prissättning.
Senaste gången år 2017 (KS/2017:713) togs beslut om följande priser:
Bostäder:
2000 kr/m2 BTA
Kontor:
1500 kr/m2 BTA
Beslutet grundade sig då på en marknadsvärdesbedömning från 2014 av
en oberoende värderare, NAI Svefa, enligt nedan:
Bostäder
Kontor

Prisintervall
Värderarens föreslagna pris
ca 1700-2000 kr/kvm BTA
2000 kr /kvm BTA
ca 1100-1800 kr/kvm BTA
1500 kr /kvm BTA

I april 2019 anlitades NAI Svefa på nytt för en ny bedömning av
marknadsvärdet med följande resultat:
Prisintervall
Värderarens föreslagna pris
Bostäder
ca 2000-3000 kr/kvm BTA
2500 kr /kvm BTA
Kontor
ca 1500-2000 kr/kvm BTA
1800 kr /kvm BTA
Ett optionsavtal (KS/2019:279) är skrivet med Fortnox AB avseende
Värendsvallen 17, se karta nedan. Fortnox har sitt huvudkontor på
fastigheten Värendsvallen 16 och syftet med optionen är att ge Fortnox
möjlighet att fortsätta expandera. Optionen går ut 2021-08-31 och dialog
om eventuell försäljning är överenskommen att starta under våren.
Värendsvallen 16 såldes till Fortnox år 2015 med prissättning på 1300
kr/kvm BTA enligt då gällande beslut.
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Våren 2017 tecknades avsiktsförklaringar med fyra företag avseende
byggnation av bostäder inom den del av Arenastaden som kallas område
1. Dessa fyra företag har samarbetat med kommunen om en ny
detaljplan en längre tid. Avsiktsförklaringarna kom till då planarbetet
fick göra en nystart i samband med bullerproblematik vid befintlig
konstgräsplan. Under 2018 tecknades ett markanvisningsavtal med ett
av företagen (K2A) och handpenning betalades. En ny detaljplan har nu
vunnit laga kraft och snart påbörjas byggnation av gator och VA.
I avsiktsförklaringar hänvisas prissättning till områdets
marknadsmässiga värde vilket ska baseras på oberoende värdering och
fastställas i beslut av kommunstyrelsen.
I K2As markanvisningsavtal är priset bestämt till 2000 kr/kvm BTA
enligt det beslut som gällde då avtal tecknades.
De tre företag (Växjöbostäder, NCC, Kärnhem) som bara har tecknat
avsiktsförklaringar har opponerat sig mot föreslagen prissättning med
argument att nivån är hög för att bygga hyresrätter och att K2A får en
konkurrensfördel. Planeringsavdelningens bedömning är att föreslagen
prissättning avspeglar marknadsvärdet och vill tillägga att alla har haft
möjlighet att teckna markanvisningsavtal.
Den senaste oberoende värderingen är snart två år gammal men
planeringsavdelningens bedömning är att nuvarande marknadsvärde
kan anses likvärdig med värderingstillfället.
Syftet med att inte ta fullt betalt för all byggrätt beträffande
parkeringsgarage är att ge incitament för exploatörer att använda
marken effektivt och ge större möjlighet för en trevlig utemiljö. Som
förtydligande kan här nämnas att det parkeringshus med tre våningar
som planeras, med föreslaget beslut, ska betala för den översta våningen
men inte för övriga två våningar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 39/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att följande markpriser gäller vid
markförsäljning för bebyggelse inom stadsutvecklingsprojektet
Arenastaden:
Bostäder: 2500 kr/m2 BTA
Kontor: 1800 kr/m2 BTA
Priserna gäller t.o.m. 2022-12-31 oavsett upplåtelseform och exklusive
alla anslutningsavgifter. Parkeringsgarage under byggnad eller mark
medräknas inte i prisgrundande areaberäkning.
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-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-01-05.
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunstyrelsen beslutar att följande markpriser gäller vid
markförsäljning för bebyggelse inom stadsutvecklingsprojektet
Arenastaden:
Bostadsrätter:
Hyresrätter
Kontor:

3000 kr/m2 BTA
2000 kr/m2 BTA
1800 kr/m2 BTA

Priserna gäller t.o.m. 2022-12-31 oavsett upplåtelseform och exklusive
alla anslutningsavgifter. Parkeringsgarage under byggnad eller mark
medräknas inte i prisgrundande areaberäkning.
Ordförande 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.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på arbetsutskottets förslag.
Nej för att rösta på Julia Bergs yrkande
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 9 röster
mot 6 röster för Julia Bergs yrkande. Se omröstningsbilaga 2.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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Omröstningsbilaga 2
Ledamot
Andreas Olsson (C)
Malin Lauber (S)
Oliver Rosengren (M)
Catharina Winberg
(M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Magnus Wåhlin (MP)
Julia Berg (S)
Martin Edberg (S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Tomas Thornell (S)
Maria Garmer (V)
Conny Lindahl (SD)

Tjänstgörande Ja
ersättare
Ja

Nej

Avstår

Ej
röstat

Nej
Ja
Ja
ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Christer
Svensson (SD)

Ordförande Anna
Tenje (M)
Totalt

Ordförandes signatur Justerares signatur
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Ja
9
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§ 61

Dnr 2020-00055

Fastställande av särskilt pris för del av fastigheten
Växjö 10:33 vid Vaktvägen i Växjö
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för verksamhetsmark inom
fastigheten del av Växjö 10:33, vid Vaktvägen, Växjö kommun, enligt
bilaga 1 till ärendet.
Bakgrund
Detaljplanen för Växjö 10:33, Regementsstaden, Växjö kommun vann laga
kraft 2007-12-19. Detaljplanen medger handel, småindustri och
bilservice samt ger möjlighet att bygga GC-väg samt teknisk anläggning.
Området är beläget sydväst om Vaktvägen och nordost om järnvägen
och är tänkt att säljas för verksamheter i enlighet med gällande
detaljplan.
Beslutsunderlag

Arbetsutskottet har i § 43/2021 föreslagit följande beslut:

Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för verksamhetsmark inom
fastigheten del av Växjö 10:33, vid Vaktvägen, Växjö kommun, bilaga 1.
Kommunchefen har i en skrivelse den 13 januari 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att den
sammanlagda marken som kvarstår att sälja är 27 250 m2. Marken
har fördelats till två olika företag, och optionsavtal har tecknats med
dessa. Området är tänkt att säljas grovterrasserat och företagen
kommer uppföra verksamheter i enlighet med detaljplan.
Föreslagen prissättning av verksamhetsmarken, tar utgångspunkt i den
prissättning som gällt för tidigare såld mark i området. Den senast
fastigheten såldes, grovterrasserad, år 2015 för 1 075 kr/m2.
Försäljningspris för marken föreslås bli 1 200 kr/m2. Föreslagen
prissättning förbättrar exploateringsresultatet i projektet med ca 8 Mkr
gentemot kalkyl.
En extern värdering har i detta fall inte utförts då en sådan inte
förväntas ge en bättre marknadsbild än vad en jämförelse med
kommunens övriga verksamhetsmark ger. Bedömning är att föreslagen
prissättning är marknadsmässig i enlighet med kommunens riktlinjer.
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Yrkanden
Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
Planeringschefen
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§ 62

Dnr 2021-00034

Trafikverket Region Syd och Växjö kommuns
överenskommelse avseende gemensamt arbets- och
förhållningssätt för transporter och infrastruktur
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att godkänna rubricerad
överenskommelse och att uppdra åt kommunstyrelsen ordförande att
underteckna densamma.
Bakgrund
Trafikverket och Växjö kommun tecknade redan 2012 en bred
överenskommelse om gemensamt förhållningssätt i angelägna frågor.
Överenskommelsen har sedan dess reviderats i omgångar och
föreliggande dokument är ytterligare en revidering och anpassning av
föregående överenskommelse. Överenskommelsen syftar till att
underlätta samverkan mellan Trafikverket Region Syd och Växjö
kommun. Överenskommelsen innefattar hur samordning sker parterna
emellan angående statliga och kommunala intressen inom trafik- och
infrastrukturområdet. Överenskommelsen kommer framöver att
revideras en gång per mandatperiod.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 52/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rubricerad
överenskommelse och att uppdra åt kommunstyrelsen ordförande att
underteckna densamma.
Kommunchefen har i en skrivelse den 14 januari 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
förvaltningens bedömning är att överenskommelsen är av nytta för
samarbetet de två involverade organisationerna emellan och att det är
bra att denna nu revideras och anpassas. Vi ser det dessutom som
positivt att överenskommelsen framöver kommer att revideras och
aktualiseras en gång per mandatperiod.
Till ärendet biläggs även förslag till överenskommelse till Trafikverket.
Yrkanden
Maria Garmer (V):
Kommunstyrelsen beslutar om att godkänna rubricerad
överenskommelse och att uppdra åt kommunstyrelsen ordförande att
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underteckna densamma, under förutsättning av följande ändringar i
överenskommelsen:
-Första stycket under rubriken ”Växjö flygplats” stryks.
-Andra stycket under rubriken ”Växjö flygplats” ändras till:
Trafikverket och Växjö kommun är överens om att vid planering av
angränsande verksamheter och vid utveckling av angränsande
infrastruktur skall flygplatsens intressen värnas så att regionens
framtida behov av krisberedskap beroende av flygverksamhet
säkerställs.
Ordförande 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
Kommunchefen
För kännedom
Trafikverket
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§ 63

Dnr 2020-00690

Havs- och vattenmyndighetens remiss Vägledning
om åtgärder mot intern näringsbelastning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar yttrande i enlighet
med tekniska nämndens förslag i till ärendet bifogad svarsmall.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över Havs- och
vattenmyndighetens remiss Vägledning om åtgärder mot intern
näringsbelastning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 53/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar yttrande i enlighet
med tekniska nämndens förslag i till ärendet bifogad svarsmall.
-Tekniska nämndens förslag till yttrande i svarsmall.
Beslutet skickas till
Havs- och vattenmyndigheten
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§ 64

Dnr 2020-00763

Finansdepartementets remiss av promemorian En
utvecklad organisation för lokal statlig service
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt bilaga till
Finansdepartementet.
Bakgrund
Finansdepartementet presenterade i december 2020 promemorian En
utvecklad organisation för statlig service (DS 2020:29). Växjö är en av de
remissinstanser som ombetts inkomma med yttrande på skrivelsen.
Utredningens uppdrag är att analysera och föreslå hur
serviceverksamheten vid de statliga servicekontoren kan utvecklas. Det
handlar främst om på vilka orter nya servicekontor bör etableras och om
fler myndigheter bör knytas till servicesamverkan.
I utredningen föreslås bland annat att ett nytt statligt servicekontor
etableras på Araby, som ett av flera utsatta områden i landet där statlig
närvaro behöver stärkas.
Vidare förslår utredningen att fler kontor öppnas i kommuner som
saknar statlig närvaro, och Tingsryd föreslås som en lämplig kommun
där ett servicekontor ska etableras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 55/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt bilaga till
Finansdepartementet.
Kommunchefen har i en skrivelse den 20 januari 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö
kommun har tillsammans med Statens servicecenter etablerat ett
samverkansavtal gällande myndighetens närvaro på kommunens
medborgarkontor. Växjö kommun är positivt inställda till ökad statlig
närvaro i Araby och skulle gärna se samverkan med kommunens mobila
medborgarkontor för att öka närvaron i andra av kommunens
prioriterade områden. Växjö kommun är i grunden positiva till
utredningens slutsatser. Vi vill däremot markera att det vore mer
kostnadseffektivt tillika mer positivt för invånarna om en
samlokalisering med Statens servicecenter och Växjö kommuns
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medborgarkontor blir verklighet, snarare än ett nytt servicekontor i
området.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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§ 65

Dnr 2020-00752

Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa
ändrade åldersgränser i skatte-och
socialavgiftssystemet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter till promemorians förslag
om att höja åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget och
socialavgifterna i två steg (från 2023 respektive 2026):
Växjö kommun ställer sig positiva till promemorians förslag. För att
kunna klara framtida personalförsörjning bedöms förslaget vara
motiverat då det krävs nödvändiga anpassningar inom pension- och
socialförsäkringssystemet för att möjliggöra ett längre arbetsliv.
Bakgrund
Finansdepartementet har gett Växjö kommun möjlighet att lämna
synpunkter på remissen av promemorian "Vissa ändrade åldersgränser i
skatte- och socialavgiftssystemet Fi2020/05036".
I budgetpropositionen för 2021 aviserades att åldersgränserna i
pensionssystemet och angränsande trygghetssystemen bör ändras för
att understödja övergången till ett förlängt arbetsliv (prop. 2020/21:1
utg.omr. 11 avsnitt 3.8). I propositionen aviserades även att vissa
åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet bör ändras 2023
respektive 2026 (prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget, finansplan
och skattefrågor avsnitt 13.11).
I promemorian föreslås att åldersgränsen för det förhöjda
grundavdraget ändras från 65 till 66 år samt att socialavgifter och allmän
löneavgift ska betalas till och med det år mottagaren av ersättningen
fyller 66 år. De nya bestämmelserna föreslås gälla från och med den 1
januari 2023. Från och med den 1 januari 2026 föreslås åldersgränserna
motsvara riktåldern för pension, vilket innebär en ändring från 66 till 67
år. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen,
Centerpartiet och Liberalerna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 56/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter till promemorians förslag
om att höja åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget och
socialavgifterna i två steg (från 2023 respektive 2026):
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Växjö kommun ställer sig positiva till promemorians förslag. För att
kunna klara framtida personalförsörjning bedöms förslaget vara
motiverat då det krävs nödvändiga anpassningar inom pension- och
socialförsäkringssystemet för att möjliggöra ett längre arbetsliv.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-01-20.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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§ 66

Dnr 2021-00052

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar till ärendet bilagt förslag till
delegationsordning.
Bakgrund
Kommunstyrelsens delegationsordning är i behov av uppdatering
avseende områdena upphandling och planeringsärenden. Dessutom
föreslås delegation för kommunledningsförvaltningens förvaltningschef
och servicecenterchef kategoriseras in som en ”övrig chef”.
Kommunchefen kan sedan delegera vidare beslutanderätten. Detta
hanteras i kommunchefens vidaredelegationsordning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 54/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen antar till ärendet bilagt förslag till
delegationsordning.
Kommunchefen har i en skrivelse den 20 januari 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår följande
föreslagna ändringar:
Förvaltningschef
Förvaltningschef föreslås få delegation enligt punkt 1.7: Beslut om att
inte lämna ut allmän handling eller att lämna ut sådan handling med
förbehåll.
Upphandling
I punkt 3.4 ändras texten och får följande ny lydelse: Beslut om
upphandling (inklusive tilldelningsbeslut och tecknade av avtal) och
anskaffning av varor och tjänster utom ramavtal, inom ramen för
beslutad budget.
Det fastställs även att upp till ett prisbasbelopp ska räknas om
verkställighet.
Planeringsärenden
I syfte att effektivisera planprocessen föreslås ändrad delegation
avseende ansökningar om planbesked. Remisser av planbesked från
byggnadsnämnden har hanterats i KSAU. Nu föreslås att kommunchefen
får delegation att yttra sig i sådana ärenden om förvaltningen inte har
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synpunkter som kan ha negativ inverkan på planbeskedet. I annat fall tas
ärendet upp i KSAU som idag.
Servicecenterchef
Servicecenterchefen kategoriseras som ”övrig chef” och får därmed
tillhörande delegation.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kanslichefen

För kännedom
Avdelningschefer KLF
Förvaltningschefen
Kommunchefen
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§ 67

Dnr 2020-00324

Medborgarförslag om insamling av skräp
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att man delar
förslagsställarens andemening att vi måste motverka nedskräpning, och
Växjö kommun arbetar aktivt med insamling av skräp. Kommunen
kommer även inom kort gå med i kommunnätverket Håll Sverige Rent.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen borde räkna ut
ett kilopris för insamling av skräp som potentiella insamlare skulle
kunna erhålla då nedskräpning är dålig reklam för staden och
kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 13/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att man delar
förslagsställarens andemening att vi måste motverka nedskräpning, och
Växjö kommun arbetar aktivt med insamling av skräp. Kommunen
kommer även inom kort gå med i kommunnätverket Håll Sverige Rent.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-12-07
-Yttrande från tekniska nämnden i § 146/2020.
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§ 68

Dnr 2020-00593

Medborgarförslag om upprättande av en
trygghetsplan och fältassistenter till kommunens
ytterområden
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
kommunchefens skrivelse daterad 2020-12-29 där det framgår vilka
insatser kommunen har gjort och kommer att göra på området. Det kan
dessutom nämnas att i Växjö kommuns budget för 2021 finns en extra
satsning om fem miljoner kronor på trygghetsskapande åtgärder.
Bakgrund
Det har den 9 oktober inkommit ett medborgarförslag till Växjö
kommun. Medborgarförslaget innefattar följande förslag på
trygghetsskapande insatser:
1. en önskan att Växjö kommuns fältassistenter med jämna
mellanrum besöker ytterområden i kommunen för att etablera
kontakt, skapa trygghet och bli en länk mellan medborgare och
kommunen.
2. en önskan om att kommunen tar fram en trygghetsplan som
beskriver hur kommunen arbetar med trygghetsskapande
insatser idag, hur samverkan med andra myndigheter ser ut samt
hur olika kommunala aktörer exempelvis fältassistenterna
arbetar. Planen ska även innefatta strategier kring hur
kommunen bör arbeta både internt med ex visselblåsarstrategi
och externt med trygghetsskapande insatser riktade mot
medborgarna.
3. en önskan om att det införs ett trygghetsråd som har till uppgift
att diskutera frågor rörande trygghet där medborgare, politiker
och tjänstemän deltar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 41/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
kommunchefens skrivelse daterad 2020-12-29 där det framgår vilka
insatser kommunen har gjort och kommer att göra på området. Det kan
dessutom nämnas att i Växjö kommuns budget för 2021 finns en extra
satsning om fem miljoner kronor på trygghetsskapande åtgärder.
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-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-01-18.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-12-29.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget.
Ordförande 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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§ 69

Dnr 2020-00578

Medborgarförslag om att återinvestera de
kommunala bolagens vinst
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med följande motivering:
Växjö kommun har att säkerställa att såväl förvaltningar som bolag inom
Växjö kommunkoncern har de förutsättningar och resurser som krävs
för att uppfylla sina mål och bidra till kommunkoncernens gemensamma
utveckling. Kommunen bedömer sammanfattningsvis inte att
vinstutdelning från bolag inom VKAB-koncernen begränsar bolagens
förutsättningar och möjligheter att fullgöra sina uppdrag och anser inte
att det är lämpligt att vinstmedel i sin helhet återinvesteras i de
kommunala bolag där överskottet har uppkommit.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att all vinst inom
ramen för VKAB och dess fem dotterbolag återinvesteras tillbaka till
verksamheten och inte tas ut som vinst.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 42/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med följande motivering:
Växjö kommun har att säkerställa att såväl förvaltningar som bolag inom
Växjö kommunkoncern har de förutsättningar och resurser som krävs
för att uppfylla sina mål och bidra till kommunkoncernens gemensamma
utveckling. Kommunen bedömer sammanfattningsvis inte att
vinstutdelning från bolag inom VKAB-koncernen begränsar bolagens
förutsättningar och möjligheter att fullgöra sina uppdrag och anser inte
att det är lämpligt att vinstmedel i sin helhet återinvesteras i de
kommunala bolag där överskottet har uppkommit.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-01-18.
-Yttrande från VKAB i § 142/2020 där följande framgår:
Bolagen inom VKAB koncernen utgör en väsentlig del av Växjö
kommunkoncerns organisation och fullgör kommunala uppdrag
fastställda i bolagsordning och ägardirektiv. Växjö kommun har som
ägare att fastställa finansiella mål för bolagen på förslag från
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moderbolaget i VKAB koncernen. Utdelning från de kommunala bolagen
inom VKAB koncernen beslutas ytterst av kommunfullmäktige med
beaktande av reglerna i Aktiebolagslagen (2005:551) och Lag (2010:879)
om allmännyttiga kommunala bostadsföretag. Växjö kommun har att
säkerställa att såväl förvaltningar som bolag inom Växjö
kommunkoncern har de förutsättningar och resurser som krävs för att
uppfylla sina mål och bidra till kommunkoncernens gemensamma
utveckling. Styrelsen för VKAB bedömer sammanfattningsvis inte att
vinstutdelning från bolag inom VKAB koncernen begränsar bolagens
förutsättningar och möjligheter att fullgöra sina uppdrag och anser inte
att det är lämpligt att vinstmedel i sin helhet återinvesteras i de
kommunala bolag där överskottet har uppkommit. Det är
kommunfullmäktiges roll att ytterst fastställa mål och fördela resurser
till bolag och förvaltningar inom Växjö kommunkoncern.
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§ 70

Dnr 2019-00596

Uppdrag om revidering av allmänna lokala
ordningsföreskrifter angående fyrverkerier och
rökförbud
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 3 kap.
ordningslagen (1993:1617), att Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Växjö kommun 18 § ska ha följande lydelse att
gälla från och med den tidpunkt då beslutet vunnit laga kraft, samt att
kommunfullmäktige efter antagande översänder de lokala
ordningsföreskrifterna till länsstyrelsen att underställas länsstyrelsens
prövning.
[[18 §
Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda fyrverkeri
och andra pyrotekniska varor inom område vars närmare avgränsning
framgår av bilaga 5.
Utanför detta område tillåts användning av fyrverkeri och andra
pyrotekniska varor från kl. 18.00 på påskafton, valborgsmässoafton och
nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 03.00. Under övriga tider på
året krävs tillstånd av polismyndigheten.
Det är dock alltid förbjudet att använda fyrverkeri och andra pyrotekniska
varor på kyrkogårdar och begravningsplatser samt närmare än 200 meter
från Centrallasarettet.]]
2. Kommunstyrelsen beslutar att avslå skrivelse om införande av
rökförbud på stränder med anledning av vad som anförs i
kommunchefens skrivelse daterad 2020-10-07.
Bakgrund
I enlighet med skrivelser har det åt kommunchefen uppdragits att;
1.

ta fram nytt förslag på lokala ordningsföreskrifter som ytterligare
ska reglera användande av fyrverkerier (dnr 2018-00687 § 265).

2. att hantera fråga om rökförbud på badplatser i enlighet med
bifallen skrivelse (dnr 2019-00423 § 294) .
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Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 7 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut angående förändringar i
dokumentet Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun.
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§ 71

Dnr 2020-00767

Ny avgiftsmodell för tillståndsprövning och tillsyn
enligt alkohollagen
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till ny
avgiftsmodell för tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohollagen.
2. Den nya taxan ska börja gälla från den dagen
kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.
Bakgrund
Nämnden för arbete och välfärd har i § 254/2020 begärt att
kommunfullmäktige ska anta en ny avgiftsmodell för tillståndsprövning
och tillsyn enligt alkohollagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 30/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till ny
avgiftsmodell för tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohollagen.
2. Den nya taxan ska börja gälla från den dagen
kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-01-11.
-Nämnden för arbete och välfärds beslut i § 254/2020.
-Förslag till ny avgiftsmodell för tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohollagen.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Christer Svensson (SD): Bifall
till arbetsutskottets förslag.
Maria Garmer (V): Kommunfullmäktige avslår nämnden för arbete och
välfärds begäran att anta det till ärendet bilagda förslaget till ny
avgiftsmodell för tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohollagen.
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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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§ 72

Dnr 2020-00419

Riktlinjer för utformning av stadsmiljö
(stadsmiljöprogram)
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för utformning av stadsmiljö
enligt till ärendet bifogat förslag. I genomförandet av programmet ska
ekonomiska prioriteringar och ekonomiskt utrymme beaktas.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det befintliga Stadsmiljöprogram
för Växjö stadskärna, antaget av kommunfullmäktige 2008-05-20
§ 104, upphävs och ersätts av Riktlinjer för utformning av
stadsmiljö.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 210/2020 fattat följande beslut:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för
utformning av stadsmiljö enligt bifogat förslag samt att besluta att det
befintliga Stadsmiljöprogram för Växjö stadskärna, antaget av
kommunfullmäktige 2008-05-20 § 104, upphävs och ersätts av Riktlinjer
för utformning av stadsmiljö.
Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att se över nya
riktlinjer för uteservering som omfattar hela året.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 34/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för utformning av stadsmiljö
enligt till ärendet bifogat förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det befintliga Stadsmiljöprogram
för Växjö stadskärna, antaget av kommunfullmäktige 2008-05-20
§ 104, upphävs och ersätts av Riktlinjer för utformning av
stadsmiljö.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2021-01-04.
-Tekniska nämndens beslut i § 210/2020.
-Förslag till Riktlinjer för utformning av stadsmiljö.
-Samrådsredogörelse.
Yrkanden
Martin Edberg (S):
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1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för utformning av stadsmiljö
enligt till ärendet bifogat förslag. I genomförandet av programmet ska
ekonomiska prioriteringar och ekonomiskt utrymme beaktas.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det befintliga Stadsmiljöprogram
för Växjö stadskärna, antaget av kommunfullmäktige 2008-05-20
§ 104, upphävs och ersätts av Riktlinjer för utformning av
stadsmiljö.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Martin Edbergs
yrkande.
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§ 73

Dnr 2020-00768

Biblioteksplan 2021-2024 för Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för Växjö kommun, 2021–2024
enligt till ärendet bifogat förslag.
Reservationer
Christer Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
"Biblioteken ska främja barns och elevers läs- och språkutveckling på
deras modersmål."
Sverigedemokraterna menar att främjandet av barns och elevers läs och
språkutveckling främst ska stödjas genom ett större utbud av böcker
med benämning "lättläst" svenska. Kontakten med modersmålet bidrar
inte till integration och förslaget har inte ett helt tydligt stöd i
Bibliotekslagen. Lagen säger inget om vare sig volymer för inköpen eller
omfattningen av media. Istället ges en tydlig indikation på behovet av
mer lättlästa svenska böcker.
I Bibliotekslagen står också att "Folkbibliotekens utbud av medier och
tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet" (§6) och att
"folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur".
Eftersom §15 nämner att " Bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet
skall ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och
personer som har annat modersmål än svenska"
1. De nationella minoritetsspråken
2. Andra språk och än de nationella minoritetsspråken och svenska och.
3 Lättläst svenska
Till förmån för ökat inköp av "lättläst svenska" yrkar SD Växjö ändring av
meningar och paragrafer på sätt att garanterar att inköp av litteratur
och media sker i minimal upplaga när det gäller andra modersmål än
svenska och nationella minoritetsspråken.
Vi yrkar på att litteratur som omfattar samhällsinformation kan finnas på
flera språk, syftande till att invandrare lättare kan förstå hur det svenska
samhället fungerar.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
59 (68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-02

Bakgrund
Kultur och fritidsnämnden och utbildningsnämnden har i § 146/2020
respektive 187/2020 föreslagit att kommunfullmäktige ska anta
Biblioteksplan för Växjö kommun, 2021-2024.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 35/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för Växjö kommun, 2021–2024
enligt till ärendet bifogat förslag.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-01-11.
-Kultur- och fridsnämndens beslut i § 146/2020.
-Utbildningsnämndens beslut i § 187/2020.
-Förslag till Biblioteksplan för Växjö kommun, 2021-2024.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för
Växjö kommun, 2021–2024 enligt till ärendet bifogat förslag med följande
ändringar:
Till förmån för ökat inköp av "lättläst svenska" yrkar SD Växjö ändring av
meningar och paragrafer på sätt att garanterar att inköp av litteratur
och media sker i minimal upplaga när det gäller andra modersmål än
svenska och nationella minoritetsspråken.
Vi yrkar på att litteratur som omfattar samhällsinformation kan finnas på
flera språk, syftande till att invandrare lättare kan förstå hur det svenska
samhället fungerar.
Gunnar Nordmark (L) med instämmande av Malin Lauber (S), Ulf Hedin
(M), Andreas Olsson (C), Julia Berg (S), Magnus Wåhlin (MP) och 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.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på arbetsutskottets förslag.
Nej för att rösta på Christer Svenssons yrkande.
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Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 14 röster
mot 1 röst för Christer Svenssons yrkande. Se omröstningsbilaga 3.
Omröstningsbilaga 3
Ledamot
Andreas Olsson (C)
Malin Lauber (S)
Oliver Rosengren (M)
Catharina Winberg
(M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Magnus Wåhlin (MP)
Julia Berg (S)
Martin Edberg (S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Tomas Thornell (S)
Maria Garmer (V)
Conny Lindahl (SD)

Tjänstgörande Ja
ersättare
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Avstår

Ej
röstat

ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Christer
Svensson (SD)

Ordförande Anna
Tenje (M)
Totalt
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14
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§ 74

Dnr 2020-00209

Byggnation av idrottsplats Nya Räppevallen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner:
•
•

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 151/2020.
VKAB styrelsebeslut § 8/2021.

Total investeringsutgift för projektet är 29,9 miljoner kronor med en
tillkommande hyra på cirka 2,3 miljoner kronor per år.
Bakgrund
Kommunen har ingått avtal med Region Kronoberg om markköp
gällande fastigheterna Räppe 7:3 samt Räppe Stärkelsefabrik 2:1 för
uppförande av ett nytt sjukhus.
På fastigheten Räppe 7:3 har idag Räppe GoIF ett nyttjanderättsavtal
med kommunen, för sin fotbollsanläggning, som sträcker sig till 202703-31. Denna fotbollsanläggning måste ersättas på ny plats för att
Region Kronoberg ska kunna tillträda fastigheten.
Växjö kommun har upprättat en överenskommelse med Räppe GoIF där
klubben avträder sin fotbollsanläggning 2021-10-31 mot att Växjö
kommun åtar sig i att senast 2022-04-23 iordningställa och upplåta en
likvärdig fotbollsanläggning till Räppe GoIF för att föreningen ska kunna
bedriva sin föreningsverksamhet (fotboll).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 57/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner:
•
•

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 151/2020.
VKAB styrelsebeslut § 8/2021.

Total investeringsutgift för projektet är 29,9 miljoner kronor med en
tillkommande hyra på cirka 2,3 miljoner kronor per år.
Kommunchefen har i en skrivelse den 15 januari 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår följande:
Ny placering av Räppevallen föreslås bli på del av fastigheten Räppe 7:2, i
fastighetens norra del. Fastighetsägare: Växjö kommun.
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Projektet omfattar nybyggnation av ett hus innehållande klubbstuga
med sex omklädningsrum, garage, kiosk och materielrum samt
anläggning av tre fotbollsplaner: två 11 mot 11-planer och en 7 mot 7plan.
För projektet kommer Vöfab ansvara för samtlig anläggning och
byggnation. Vöfab kommer sedan äga samtliga byggnader på
anläggningen och ansvara för dess drift. Drift och skötsel av övriga delar
av anläggningen så som grönytor och planer ansvarar kultur och
fritidsförvaltningen för.
I tidigare beslut presenterades en kalkyl framtagen i tidigt skede av
kultur och fritidsförvaltningen som pekade på 24 Mkr. Efter projektering
och utvärdering av inkomna anbud gäller följande:
Den totala investeringsutgiften för projektet är enligt anbud 29,9 Mkr.
Då investeringsutgiften överstiger 20 Mkr översänds beslutet från
ansvarig nämnd och kommunalt bolag till kommunfullmäktige för
godkännande. Totalhyra för anläggningen beräknas till cirka 2,3 Mkr/år.
Kultur- och fritidsnämnden kommer förhyra anläggningens byggnader
av Vöfab och i sin tur hyra ut vissa ytor i andra hand till Räppe GoIF.
Hyresintäkt för andrahandsuthyrningen beräknas bli cirka 300 tkr/år.
Utöver hyreskostnaden för lokalerna bedöms tillkommande driftkostnad
för anläggningen till 300 tkr/år.
Entreprenadarbeten för den nya anläggningen påbörjas enligt plan
under slutet av mars 2021. Räppe GoIF avslutar säsongen och avträder
sin nuvarande anläggning 2021- 10-31. Nya Räppevallen, med
färdigställda fotbollsplaner och byggnad, beräknas vara klara under april
2022 (senast 2022-04-23).
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§ 75

Dnr 2017-00546

Nybyggnad av skola/förskola i Dädesjö
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner:
• Utbildningsnämndens beslut § 195/2020
• VKAB styrelsebeslut § 9/2021
• Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vidingehem AB,
tillsammans med kommunledningsförvaltningen, att genomföra
byggnation av tillagningskök på Dädesjö skola för en
investeringsutgift på 6,4 Mkr baserad på anbud och en årshyra på
cirka 500 tkr/år.
Total investeringsutgift för projektet är 42,4 miljoner kronor med en
tillkommande total hyra på cirka 3,2 miljoner kronor per år.

2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, uppdra åt Vidingehem AB,
tillsammans med Kommunledningsförvaltningen, att genomföra
byggnation av tillagningskök på Dädesjö skola för en
investeringsutgift på 6,4 Mkr baserad på anbud och en årshyra på
cirka 500 tkr/år.
Bakgrund
Nuvarande skollokaler är i behov av renovering och uppfyller inte
dagens energikrav eller verksamhetens behov av ändamålslokaler.
Utredningar av befintlig skolbyggnad pekar på att åtgärderna för att
uppnå kommunens nu gällande krav på verksamhetslokaler skulle bli för
omfattande och kostnadsdrivande. Förskolan är idag lokaliserad skild
från skolan i en närliggande byggnad, ”Staffansgården”. I Staffansgården
ligger även tillagningskök och matsal till vilken skolbarnen går från
skolan för att äta.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 37/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner:
• Utbildningsnämndens beslut § 195/2020
• VKAB styrelsebeslut § 9/2021
• Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vidingehem AB,
tillsammans med kommunledningsförvaltningen, att genomföra
byggnation av tillagningskök på Dädesjö skola för en
investeringsutgift på 6,4 Mkr baserad på anbud och en årshyra på
cirka 500 tkr/år.
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Total investeringsutgift för projektet är 42,4 miljoner kronor med en
tillkommande total hyra på cirka 3,2 miljoner kronor per år.
2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, uppdra åt Vidingehem AB,
tillsammans med Kommunledningsförvaltningen, att genomföra
byggnation av tillagningskök på Dädesjö skola för en
investeringsutgift på 6,4 Mkr baserad på anbud och en årshyra på
cirka 500 tkr/år.
Kommunchefen har i en skrivelse den 2021-01-15 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
Genomföra en nybyggnad av skola F-3 för 50 elever, förskola för 50 barn
samt ett tillagningskök med en kapacitet på 120 portioner.
Den nya byggnaden placeras på befintlig skoltomt, norr om nuvarande
skola, och kommer uppföras i sin helhet innan befintlig byggnad rivs.
Detta gör att det inte finns behov av ersättningslokaler för skolans
verksamhet under
byggnationstiden. Total yta för nybyggnation är 1281 m2 (BRA) och
fördelas 1144 m2 skola och förskola, 137 m2 tillagningskök. Efter
nybyggnation lämnas Staffansgården i sin helhet.
Projektets totala investeringsutgift är enligt anbud 42,4 Mkr och fördelas
enligt följande:
- Skola och förskola 36 Mkr, med en årshyra på cirka 2,8 Mkr/år
- Tillagningskök 6,4 Mkr, med en årshyra på cirka 500 tkr/år
Då investeringsutgiften överstiger 20 Mkr översänds beslutet från
ansvarig nämnd och kommunalt bolag till kommunfullmäktige för
godkännande. Restvärden 2020-06-01 för den byggnad som kommer
rivas omfattar totalt 560 tkr. Utöver detta finns restvärden bokförda i
nuvarande förskolan, Staffansgården. Restvärden kommer utrangeras
enligt kommunkoncernens riktlinjer då befintliga byggnader rivs eller
vid avflyttning. Utfall restvärde:
- Befintlig skolbyggnad (rivs) 559 006 kr
- Staffansgården 1 721 189 kr
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§ 76

Dnr 2020-00009

Tilläggsbeslut till budget för Växjö kommun 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar i tillägg om utfördelning av tidigare ej
nämndstilldelad effektivisering på 18 miljoner kronor och resurstillskott
på 3,7 miljoner kronor i budget för Växjö kommun 2021 enligt nedan.
Driftbudgetramar 2021 (nettokostnad), tkr

Nämnd

Byggnadsnämnd
Kommunfullmäktige ink revisorer
Kommunstyrelse
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Nämnd för arbete och välfärd
Omsorgsnämnd
Teknisk nämnd, förvaltning
Utbildningsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
ENTE effektivisering
ENTE resurstillskott
TOTAL

Ram enligt
budget 2021
exkl TA20

13 649
14 286
547 679
186 124
13 340
665 343
1 413 122
145 976
2 331 313
191
4 738
-18 000
3 670
5 321 431

Samhällsbyggnadsförvaltning

Verksamhetsutveckling

Hyres-kostnad
politiker

Administration

Hyres-kostnad
vardagsrum

-386

-21

-16

-331

-825
-276
-20
-1 000
-2 128
-220
-3 510

-619
-207
-15
-750
-1 596
-165
-2 632

2 570

1 100

-8 000

-6 000

2 570

1 100

-359

-2924

-4 000

Summa
justering

-423
0
1 895
-483
-394
-1 750
-3 724
-3 309
-6 142
0
0
18 000
-3 670
0

Ram 2021 enligt
tilläggsbeslut
februari 2021

13 226
14 286
549 574
185 641
12 946
663 593
1 409 398
142 667
2 325 171
191
4 738
0
0
5 321 431

Reservationer
Socialdemokraternas ledamöter och Maria Garmer (V) reserverar sig
mot beslutet.
Bakgrund
I kommunfullmäktiges beslut om Växjö kommuns budget 2021 ingick en
ej nämndstilldelad effektivisering avseende tillskapande av en
samhällsbyggnadsförvaltning samt samordning av resurser för
verksamhetsutveckling respektive administration motsvarande 18
miljoner kronor. Ramminskning är nu utfördelad på berörda nämnder
enligt ovan.
I kommunfullmäktiges beslut om Växjö kommuns budget 2021 ingick ett
ej nämndstilldelat resurstillskott för hyreskostnad i Växjö stations- och
kommunhus avseende arbetsplatser samt för det så kallade
Vardagsrummet. Båda dessa poster uppgående till 3,7 miljoner kronor är
nu utfördelade till kommunstyrelsen enligt ovan.
Förslaget är framtaget i samråd med berörda förvaltningschefer.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
66 (68)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-02

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 40/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar i tillägg om utfördelning av tidigare ej
nämndstilldelad effektivisering på 18 miljoner kronor och resurstillskott
på 3,7 miljoner kronor i budget för Växjö kommun 2021 enligt nedan.
Driftbudgetramar 2021 (nettokostnad), tkr

Nämnd

Byggnadsnämnd
Kommunfullmäktige ink revisorer
Kommunstyrelse
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Nämnd för arbete och välfärd
Omsorgsnämnd
Teknisk nämnd, förvaltning
Utbildningsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
ENTE effektivisering
ENTE resurstillskott
TOTAL

Ram enligt
budget 2021
exkl TA20

13 649
14 286
547 679
186 124
13 340
665 343
1 413 122
145 976
2 331 313
191
4 738
-18 000
3 670
5 321 431

Samhällsbyggnadsförvaltning

Verksamhetsutveckling

Hyres-kostnad
politiker

Administration

Hyres-kostnad
vardagsrum

-386

-21

-16

-331

-825
-276
-20
-1 000
-2 128
-220
-3 510

-619
-207
-15
-750
-1 596
-165
-2 632

2 570

1 100

-8 000

-6 000

2 570

1 100

-359

-2924

-4 000

Summa
justering

-423
0
1 895
-483
-394
-1 750
-3 724
-3 309
-6 142
0
0
18 000
-3 670
0

Ram 2021 enligt
tilläggsbeslut
februari 2021

13 226
14 286
549 574
185 641
12 946
663 593
1 409 398
142 667
2 325 171
191
4 738
0
0
5 321 431

-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-01-15.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-02

§ 77

Dnr 297092

Övrigt
Christer Svensson (SD) frågar om byggnation av ny simhall. Ordförande
Anna Tenje (M) svarar.
Johnny Werlöv (V) frågar om problem att komma åt system för underlag
till sammanträden. Ordförande Anna Tenje (M) svarar.
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