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Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2018-12-04 är justerat.
Anslagsdag

2018-12-12

Anslaget tas ner

2019-01-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

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

Underskrift
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Martin Ljungberg
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§ 400

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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§ 401

Dnr 2018-00257

Medborgarförslag utförlig information om offentliga
konstverk i staden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun ser
till att medborgare kan få information om konsten och söka bland konstverk i
digitala bildbanker. Kommunen återger dessutom löpande konstverk i
verksamheten i tryckt och digital form.
Upphovsrättsavtal med Bildupphovsrätt tecknas direkt av den som publicerar
verken och hanterar plattformen. Växjö kommun kan alltså inte teckna avtal
för någon annan – vare sig företag, föreningar eller privatpersoner. I en
uppmärksammad dom (Wikimedia och Bildupphovsrätt) 2017 fastslås
konstnärernas rätt att bli tillfrågade och få betalt för skyddat material.
Bakgrund
En medborgare har i föreslagit att Växjö kommun ska upprätta information
över vilka konstverk som finns i kommunen, och vilka av dessa som
finansierats med offentliga medel. Vidare vill förslagsställaren att Växjö
kommun ska upprätta information över vilken konst man har rätt att
fotografera och dela samt att Växjö kommun omförhandlar avtal med
befintliga konstnärer, samt arbetar fram en ny policy för att garantera att den
konst som har finansierats av offentliga medel också går att dela.
Kommunfullmäktige överlämnade i § 162/2018 beslutanderätten i ärendet
till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren medverkar vid kommunfullmäktiges behandling av
ärendet.
Arbetsutskottet har i § 526/2018 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
medborgarförslaget med att Växjö kommun ser till att medborgare kan få
information om konsten och söka bland konstverk i digitala bildbanker.
Kommunen återger dessutom löpande konstverk i verksamheten i tryckt och
digital form.
Upphovsrättsavtal med Bildupphovsrätt tecknas direkt av den som publicerar
verken och hanterar plattformen. Växjö kommun kan alltså inte teckna avtal
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för någon annan – vare sig företag, föreningar eller privatpersoner. I en
uppmärksammad dom (Wikimedia och Bildupphovsrätt) 2017 fastslås
konstnärernas rätt att bli tillfrågade och få betalt för skyddat material.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 12 oktober 2018 redogjort för
ärendet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Chefsjuristen
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§ 402

Dnr 2018-00069

Nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR)
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för kommunala pensionärsrådet.
2. Utvärdering av den nya ordningen ska ske senast 31 december 2019.
Bakgrund
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har i en skrivelse, inkommen till
kommunstyrelsen 23 november 2017, föreslagit att en utredning ska
genomföras gällande om KPR ska överflyttas från omsorgsnämnden till
kommunstyrelsen från och med kommande mandatperiod. Av skrivelsen
framgår att KPR de tre senaste åren har haft svårigheter att naturligt
betraktas som remissinstans i de frågor KPR:s reglemente och
socialtjänstlagen säger att de ska bevaka för att främja förutsättningarna för
goda levnadsförhållande för de äldre.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-11, § 317 att flytta ordförandeskapet
för KPR till kommunstyrelsen samt uppdra till kommunchefen att utreda
frågor kring organisation, budget och reglemente.
Det finns inte någon lagstiftning om att varje kommun måste ha ett
pensionärsråd. Pensionärsråd regleras inte heller i Kommunallagen.
Pensionärsrådet i en kommun är just ett råd och inte en nämnd.
Pensionärsrådet fungerar ofta som en mellanhand mellan de som brukar
samhällets tjänster och kommunen. En kommun kan inte delegera
bestämmanderätt hur som helst och Pensionärsrådet kan således inte ha en
bestämmandefunktion i kommunen.
Det finns däremot lagstiftning som reglerar samverkan med
pensionärsorganisationer inom kommunens verksamheter som arbetar med
äldres omsorg och hälso- och sjukvård. I såväl Socialtjänstlagen, 5 kap. 6 §,
som i 11 kap 3 § Hälso- och sjukvårdslagen, framgår det att samverkan
angående planering och utveckling av verksamheten ska ske mellan kommun
och organisationer. Av Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) framgår det också att processer
ska finnas som säkerställer samverkan.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 558/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar
Reglemente för kommunala pensionärsrådet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 14 november 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
i och med att ordförandeskapet flyttas från omsorgsnämnden till
kommunstyrelsen bedöms kommunala pensionärsrådet ges större möjligheter
för inflytande i övergripande kommunala frågor. För att säkerställa dessa
möjligheter ytterligare bör kommunstyrelsens kallelser med underlag
tillsändas rådets medlemmar. I dagsläget sker ingen beredning inför
sammanträden, detta bör ändras så att kommunstyrelsens ordförande
bestämmer under beredningen till kommunstyrelsen vilka frågor som också
bör lyftas till KPR. Eftersom kommunstyrelsen sammanträder betydligt
oftare än KPR kan vägen till inflytande inte enbart gå via sammanträden. Det
bör i ett tidigt skede, förslagsvis under kommunstyrelsens beredning,
beslutas vilka ärenden som ska remitteras till rådet och rådet får då inkomma
med skriftliga remissvar till kommunstyrelsen. Med ett sådant förfarande bör
rådets sammanträden kunna minskas till fyra sammanträden per år då
inflytande ges på nya sätt.
I reglementet beskrivs att rådet ska ges inflytande över alla verksamheter i
kommunen. Att så inte varit fallet löses inte av flytten till kommunstyrelsen.
Det bör dock uppmärksammas att rådet kan utnyttja andra vägar för
inflytande som kommunen erbjuder, till exempel olika medborgardialoger,
allmänhetens frågestund och direktmöten.
För att inte kommunen ska riskera att inte leva upp till den lagstiftade
samverkan inom omsorg och hälso- och sjukvården bör kopplingen till
omsorgsförvaltningen vara fortsatt stark. Administration och representation
från omsorgsförvaltningen bör kvarstå på samma sätt som tidigare.
Rådets syfte är att säkerställa att äldres situation tas i beaktande i kommunala
beslut. Det bör därför framgå i reglementet att representanter för
pensionärsorganisationerna har till uppgift att företräda alla äldre och inte
vara en talesperson för sin egen organisation. Med ett sådant perspektiv bör
rådet inte behöva ha en representation utifrån organisationernas
medlemsstorlek. Rådet bör därför bestå av 15 ledamöter med tre
representanter från vardera pensionärsorganisation.
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Yrkanden
Carin Högstedt (V):
1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för kommunala pensionärsrådet.
2. Utvärdering av den nya ordningen ska ske senast 31 december 2019.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Carin Högstedts yrkande.
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§ 403

Dnr 2018-00531

Växjö Tennissällskaps (Växjö TS) ansökan om lån
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår låneansökan. Kommunstyrelsen noterar att det
pågår ett arbete inom Växjö Tennissällskap och Växjö Tennis AB för att
hitta en långsiktig hållbar ekonomi. Kommunstyrelsen är öppen för fortsatt
dialog i frågan.
Bakgrund
Växjö Tennis AB och Växjö Tennissällskap inkom 2017-06-09 med en
skrivelse till kommunledningen angående den besvärliga ekonomiska
situationen för verksamheten som främst beror på eftersatt underhåll.
I skrivelsen redovisades sex förslag till en långsiktig ekonomisk lösning.
Kommunstyrelsen behandlade skrivelsen 2018-10-09 och noterade då att
kultur- och fritidsnämnden hanterar den punkt i ansökan som avser lokaloch anläggningsstöd. Vidare ställde sig kommunstyrelsen positiv till
förslaget om anläggande av padelbana, ”under förutsättning att bolaget själv
finansierar investeringen. En sådan förändring kräver dock ändring i
arrendeavtalet och om detta blir aktuellt får föreningen initiera detta.”
Övriga fyra punkter avslogs.
Eftersom kommunen till stora delar avslog åtgärdsplanen presenterade
Växjö Tennis AB och Växjö Tennissällskap vid en kommunalrådsberedning
2018-10-01 istället en låneframställan på 7 mkr. Pengarna ska främst
användas för att kunna åtgärda eftersatt underhåll enligt statusbesiktning av
en konsult. Dessutom planeras kostnadsbesparande investeringar i Ledbelysning, rörelsesensorer och solenergi. För att öka intäkterna planeras
investeringar i padelbanor utomhus och padboll utomhus. Föreningen och
bolaget har inga medel att genomföra upprustningen och fastigheten är inte
belåningsbar hos bankerna varför man nu vänder sig till kommunen.
En ettårig kalkyl redovisas för koncernen Växjö TS (föreningen och
fastighetsbolaget) efter det att ett lån upptagits till 2 % ränta och 4 %
amortering (25 år). Kalkylen visar ett positivt kassaflöde på 350 tkr (832 för
2017) och ett resultat på cirka 20 tkr (223 för 2017). Det går emellertid inte
att utläsa hur tänkta investeringar påverkar intäkter och kostnader.
Avskrivningar på nya investeringar framgår inte heller.
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Kostnader för underhållsåtgärder belastar årets resultat. Skulle hela lånet på
7 mkr användas till underhåll innebär det således en resultatbelastning med
motsvarande belopp. Viss del kan eventuellt läggas på avskrivningsplan.
Detta är inte heller beaktat i kalkylen.
Bolaget och föreningen hade tillsammans ett eget kapital på 1,6 mkr per
2017-12-31. Bolagets aktiekapital uppgår till 114 tkr. Ett genomförande av
underhållsåtgärderna innebär med största sannolikhet att bolagets eget
kapital kommer att förbrukas.
Växjo Tennis AB har från förvärvet av Strandbjörkshallen 2002 (fastigheten
Växjö Idrottshallen 2) lån från Växjö kommun som f n uppgår till 4,5 mkr
(ursprunglig skuld 7,6 mkr). Lånet löper med 3% ränta till och med
2026-12-31.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 531/2018 föreslagit att kommunstyrelsen avslår Växjö
Tennissällskaps och Växjö Tennis AB:s låneansökan på 7 miljoner kronor.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 1 november 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det i sak inte
har framkommit något nytt sedan kommunstyrelsen behandlade tidigare
skrivelse som inkom 9 juni 2017. Växjö Tennissällskap och Växjö Tennis
AB har inte redovisat en långsiktig hållbar kalkyl för att kunna finansiera ett
nytt lån från Växjö kommun. En sådan kalkyl bör omfatta minst fem år och
endast en ettårskalkyl har presenterats.
Det är inte en långsiktigt hållbar lösning att lånefinansiera en
”underhållsskuld”. Åtgärderna bör istället finansieras med eget kapital
och/eller bidrag. Vid en helhetsbedömning anser därför
kommunledningsförvaltningen att låneframställan ska avvisas.
Yrkanden
Anna Tenje (M): Kommunstyrelsen avslår låneansökan. Kommunstyrelsen
noterar att det pågår ett arbete inom Växjö Tennissällskap och Växjö Tennis
AB för att hitta en långsiktig hållbar ekonomi. Kommunstyrelsen är öppen
för fortsatt dialog i frågan.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.
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Beslutet skickas till
Växjö TS
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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§ 404

Dnr 2018-00587

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 8 kap. 14 §
strålskyddsförordningen (2018:506) det bilagda förslaget om taxa för
kommunens prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396), i
enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag i § 119/2018.
Taxan träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Kommunfullmäktige upphäver nu gällande taxa för tillsyn enligt
strålskyddslagen, beslutad av kommunfullmäktige i § 276/2008. Taxan
upphävs i samband med att den nya taxan träder i kraft.
Bakgrund
Den 1 juni 2018 började den nya strålskyddslagen och strålskyddsförordningen att gälla. Samtidigt upphävdes den gamla strålskyddslagen och
strålskyddsförordningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden saknar därför en
giltig taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som nämnden enligt lag
ska utföra.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 540/2018 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 8 kap. 14 §
strålskyddsförordningen (2018:506) det bilagda förslaget om taxa för
kommunens prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396), i
enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag i § 119/2018.
Taxan träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Kommunfullmäktige upphäver nu gällande taxa för tillsyn enligt
strålskyddslagen, beslutad av kommunfullmäktige i § 276/2008. Taxan
upphävs i samband med att den nya taxan träder i kraft.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 119/2018 föreslagit att
kommunfullmäktige:
• med stöd av 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) beslutar
att anta det i bilagan redovisade förslaget om taxa för kommunens
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396).
• beslutar att taxan träder i kraft 1 januari 2019.
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•

upphäver nu gällande taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen,
beslutad av kommunfullmäktige i § 276/2008. Taxan upphävs i
samband med att den nya taxan träder i kraft.

Vidare framgår, av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut, att av 8 kap 2 §
strålskyddsförordningen framgår att miljö- och hälsoskyddsnämnden
är ansvarig för kommunens tillsyn enligt strålskyddslagen. Där anges att
tillsyn över att strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och föreskrifter
som meddelats med stöd av förordningen följs, ska utövas av den
kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i fråga
om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga om
radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom
kommunen.
Då miljö- och hälsoskyddsnämnden saknar en giltig taxa för att ta ut avgifter
behövs en ny taxa. Det finns också av behov att uppdatera timtaxan så att
den bättre stämmer överens med förvaltningens kostnader för tillsynen. För
att behålla en god kostnadstäckning bör avgiften även indexjusteras varje år.
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§ 405

Dnr 2018-00586

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning
och tillsyn enligt miljöbalken
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken det
bilagda förslaget om taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, i
enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag i § 118/2018.
Taxan träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Kommunfullmäktige upphäver gällande taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, beslutad av kommunfullmäktige i § 241/2017. Taxan
upphävs i samband med att den nya taxan träder i kraft.
Bakgrund
Förslaget till taxa är av samma modell som Växjös kommuns nuvarande
miljöbalkstaxa. Taxemodellen bygger på att olika typer av prövningar,
tillstånds- och verksamhetstyper som nämnden har tillsyn på tilldelas ett
visst antal tillsynstimmar, som sedan multipliceras med timtaxan för att få
fram prövningskostnad eller årsavgift.
Enligt 27 kap 1§ miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt gällande
föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken samt för prövning och
tillsyn med anledning av EU-förordningar inom miljöbalkens
tillämpningsområde.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 541/2018 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken det
bilagda förslaget om taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, i
enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag i § 118/2018.
Taxan träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Kommunfullmäktige upphäver gällande taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, beslutad av kommunfullmäktige i § 241/2017. Taxan
upphävs i samband med att den nya taxan träder i kraft.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 118/2018 föreslagit att
kommunfullmäktige:
• med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken beslutar att anta det i bilagan
redovisade förslaget om taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.
• beslutar att taxan träder i kraft 1 januari 2019.
• upphäver gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
beslutad av kommunfullmäktige i § 241/2017. Taxan upphävs i
samband med att den nya taxan träder i kraft.
Vidare framgår av nämndens beslut, att nuvarande taxa antogs av
fullmäktige 2017-11-21 § 241 och trädde i kraft den 1 jan 2018. Timavgiften
justerades inte i detta beslut, utan var en anpassning till ny lagstiftning.
Under 2017 genomfördes en indexuppräkning till dagens nivå, 897
kr/timme.
Den största förändringen i taxan är en ny framräkning av timavgiften som
kommer att höjas från 897 kr/timme till 959 kr/timme samt att det årligen
ska ske en indexuppräkning av taxan med en procentsats som motsvarar de
tolv senaste månadernas förändring i Sveriges kommuner och landstings
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Beräkningen av ny timavgift är gjord enligt SKL:s vägledning om hur
handläggningskostnaden per timme kan beräknas. De gemensamma
kostnaderna utgår från bokslutet 2017 och handläggarnas löner utgår från
2018 års lönenivå.
För att timavgiften ska kunna hålla över en längre tid och följa kostnaderna
av pris- och löneutvecklingen är förslaget att en indexuppräkning ska ske
årligen.
Jämförelse av timavgiften har gjorts mot 10 kommuner. Timavgifterna
varierar från 790 kr i Kristianstad till 1054 kr i Halmstad. Genomsnittet för
de 10 kommunerna för timavgifterna är 954 kr, och därför bedöms
uträkningen av den nya timavgiften på 959 kr som rimlig.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tillsyn över andra förvaltningar
inom kommunkoncernen. En höjd timavgift skulle innebära höjda årsavgifter
för:
•

VEAB med ca 4000 kr
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•
•

Renhållningsavdelningen med ca 18 000 kr
VA-avdelningen med ca 18 000 kr
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§ 406

Dnr 2018-00585

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga
kontroll inom livsmedelsområdet
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av timavgifterna i den
nuvarande taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll
inom livsmedelsområdet, i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens
förslag i § 117/2018. Ändringen består av en uppräkning av taxan i enlighet
med för taxan beslutat index med oktober 2012 som basmånad. De
indexuppräknade timavgifterna ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Bakgrund
I Växjö kommuns ”Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga
kontroll inom livsmedelsområdet”, beslutad av kommunfullmäktige i §
283/2017, anges i 4 § att miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje
kalenderår (avgiftsår) ska höja taxans fastställda timtaxa (timavgift) med en
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex (totalindex). Basmånad för indexuppräkning är oktober
månad 2012. Under 2013, 2014, 2015, 2016, och 2017 har inte någon
uppräkning skett varför samtliga aktuella års indexuppräkning tas med.
Konsumentprisindex mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den
privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI
är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.
Beräkningarna görs enligt följande formler för:
• Timavgift vid normal offentlig kontroll
924 * indextal okt 2018 / indextal okt 2012 = ny timavgift
• Timavgift vid extra offentlig kontroll, registrering samt kontroll och
utfärdande av exportintyg
787 * indextal okt 2018 / indextal okt 2012 = ny timavgift
Beslutet tas med stöd av avgiftsförordning, 2006:1166, där det framgår att
kontrollen ska vara avgiftsfinansierad samt av kommunfullmäktiges beslut i
§ 283/2017 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll
inom livsmedelsområdet, 4 §.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 542/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
om en indexuppräkning av timavgifterna i den nuvarande taxan för miljö-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
22 (101)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-12-04

och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet, i
enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag i § 117/2018.
Ändringen består av en uppräkning av taxan i enlighet med för taxan beslutat
index med oktober 2012 som basmånad. De indexuppräknade timavgifterna
ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 117/2018 föreslagit att
kommunfullmäktige:
• beslutar om en indexuppräkning av den nuvarande taxans timavgifter
som används för Växjö kommuns offentliga kontroll inom
livsmedelsområdet. Ändringen består av en uppräkning av taxan i
enlighet med för taxan beslutat index med oktober 2012 som
basmånad.
• beslutar att de indexuppräknade timavgifterna ska gälla från 1 januari
2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
23 (101)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-12-04

§ 407

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Oliver Rosengren (M) informerar om att Ingvar Nilsson, nationalekonom
och forskare, förra veckan föreläste om bland annat social sammanhållning
och integration. Även Anna Tenje (M), Magnus P. Wåhlin (MP), RoseMarie Holmqvist (S) och Martin Edberg (S) var där.
Catharina Winberg (M) informerar om att det förra veckan kom besked om
hur stor byggbonus Växjö kommun tilldelas; 16, 5 miljoner kronor. Förra
året var beloppet 30,5 miljoner kronor. Vidare informerar Winberg om att
hon och verksamhetsutvecklare Johan Thorsell varit i Stockholm förra
veckan på konferensen Tränätverka, där de bland annat talade om Växjö
kommuns träbyggnadsstrategi. Winberg deltog även på
Bostadsutvecklingsdagen.
Anna Tenje (M) informerar om att hon varit på invånardialog och direktmöte
i Braås, samt på ägarmöte med Växjö Citysamverkan där bland annat KarlOskar dagarna diskuterades.
Monica Skagne, kommunchef, informerar om att den nya förvaltningschefen
på stadsbyggnadskontoret, Henrik Johansson, kommer börja sin anställning
första februari. Vidare informerar kommunchefen om att en detaljplan nu
antagits för Välludden, och om beslutet inte överklagas beräknas förskolan
vara klar i maj 2019.
Kommunchefen informerar om att det pågår en gemensam aktivitet mellan
planeringskontoret, VKAB och de kommunala bostadsbolagen där man
arbetar med en strategisk plan för att ta fram byggbar mark.
Slutligen informerar kommunchefen om att planeringen inför kommande
helger nu är klar.
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§ 408

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 Videums försäljning av fastigheten Stenladan nu är klar.
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§ 409

Dnr 2018-00007

Redovisning av protokoll 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 6 november och 13
november 2018 redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 16
november 2018 redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö kommunföretag AB:s protokoll från 15 november 2018 redovisas för
kommunstyrelsen.
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§ 410

Dnr 2018-00008

Redovisning av delegeringsbeslut 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut
om delegering enligt 6 kap 33 § Kommunallagen. Redovisningen i rapporten
gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 29 oktober till 25 november
2018. Beslut som redovisas i liggare är registrerade 5-7 november 2018.
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§ 411

Dnr 2018-00562

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Yttrande
över Trafikverkets remiss av Kategorisering av
cykelnätet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 545/2018 av tidsbrist yttrat sig över Trafikverkets
remiss av Kategorisering av cykelnätet.
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§ 412

Dnr 2018-00478

Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss av
Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en
annan chans - ett komvux i tiden (2018:17)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande över remissen i enlighet med nämnden
för arbete och välfärds yttrande i § 216/2018 där det bland annat framgår att
nämnden instämmer med majoriteten av de förslag som läggs fram av
utredningen i slutbetänkandet.
Bakgrund
Komvuxutredningen, U 2017:01, överlämnar sitt slutbetänkande En andra
och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71. Utredningen har
haft till uppdrag att undersöka behovet av förändringar i regleringen av
vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning
(komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 568/2018 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
yttrande över remissen i enlighet med nämnden för arbete och välfärds
yttrande i § 216/2018 där det bland annat framgår att nämnden instämmer
med majoriteten av de förslag som läggs fram av utredningen i
slutbetänkandet.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 216/2018 lämnat nedanstående
yttrande:
Nämnden för arbete och välfärd antar yttrandet som sitt eget och översänder
yttrandet till kommunstyrelsen med följande tillägg:
Vuxenutbildningen behöver mer genomgripande förändringar för att möta
samhällsutmaningarna om kompetensförsörjning, integration och välfärdens
finansiering. En sådan förändring är att införa ett nationellt regelverk om
resultatbaserad peng (SOU 2008: 17 kan ligga till grund), en annan är att
införa ett nationellt frivux-system, där anordnarna själva blir huvudmän för
vuxenutbildning, liksom i ungdomsgymnasiet. Det förutsätter ett tydligt och
mer aktivt tillsynsansvar från Skolinspektionen.
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Yttrande
Utifrån slutbetänkandets disposition har Växjö kommun nedanstående
synpunkter. I övrigt instämmer Växjö kommun helt i de förslag som lagts
fram av utredningen och har inga ytterligare synpunkter på dessa.
Kapitel 1 Författningsförslag
Kapitel 4 Utredningens övergripande förslag och bedömningar
Växjö kommun instämmer i förslaget att det i målformuleringen i skollagens
20 kap. 2 § framgår att även den kommunala vuxenutbildningen utgör en bas
för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet, och
en grund för fortsatt utbildning. Det är av stor betydelse att den avgörande
kopplingen till arbetsmarknaden nu tydliggörs och därmed tillfogas
vuxenutbildningens övriga uppdrag i det livslånga lärandet. Växjö kommun
arbetar redan på så vis att vuxenutbildning och arbetsmarknad ligger inom
samma område i den kommunala organisationen.
Vidare ställer sig Växjö kommun bakom utredningens bedömning att vuxna
med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som avser studera inom
särskild utbildning på gymnasial nivå för att stärka sin ställning på
arbetsmarknaden bör säkerställas ekonomiska förutsättningar för detta. I
nuläget uppfattar Växjö kommun att gruppen riskerar att missgynnas
ekonomiskt eftersom de riskerar att förlora olika former av ersättningssystem
i samband med studier. Samtidigt vill Växjö kommun lyfta vikten av att det
efter avslutade studier måste finnas en beredskap hos arbetsgivare i form av
faktiska arbetstillfällen för målgruppen. Ett led i detta kan vara att
utbildningsanordnare samverkar med arbetsgivare för att erbjuda
praktikplatser under utbildningen. På så vis skapas en möjlig väg in till
arbetsmarknaden.
Växjö kommun välkomnar utredningens bedömning om behov av stärkt
specialpedagogisk kompetens inom vuxenutbildningen. Vi upplever att allt
fler som studerar vid den kommunala vuxenutbildningen har ”mindre med
sig” och är mer studieovana, oavsett om det handlar om nyligen invandrade
eller svenskfödda elever. Ett stärkt specialpedagogiskt stöd behövs även för
att möta ökningen av elever med olika former av diagnoser och läs- och
skrivsvårigheter. I det sammanhanget vill Växjö kommun lyfta att det vore
rimligt att överväga särskilda statsbidrag för att tillsätta stärkt
specialpedagogisk kompetens inom vuxenutbildningen. Detta för att
kommuner runt om i landet ska klara av utmaningen rent ekonomiskt. Vidare
vill Växjö kommun även betona att det finns fler kompetenser inom
elevhälsan än den specialpedagogiska; medicinsk, psykologisk och
psykosocial kompetens. För att på ett tillfredsställande sätt kunna möta alla
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elever inom vuxenutbildningen krävs ett stärkt stöd även gällande dessa
kompetenser.
Kapitel 5 Alternativa urvalsregler för gymnasial komvux
Växjö kommun välkomnar den föreslagna ändringen av
prioriteringsprincipen, som innebär att hänsyn ska tas till den sökandes
behov av utbildning. Vi har länge ansett att en sådan prioritering är den mest
lämpliga, och önskar även i tolkningen av den nya principen lägga till en
bedömning om elevens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Detta
eftersom så kallade ”skolmisslyckanden” varken är bra för individen eller
kan sägas utgöra ett effektivt resursanvändande. Samtidigt vill Växjö
kommun understryka att är viktigt att personer med begränsad
utbildningsbakgrund som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden ges
möjlighet att utbilda sig.
Växjö kommun anser att det är av vikt att det tas fram en tydlig vägledning
för hur principen ska tolkas och användas. Detta för att tydliggöra i vilken
utsträckning hänsyn ska tas till elevernas arbetsmarknadsrelaterade behov,
men också för att tillförsäkra att utbildning som inte omedelbart leder till en
anställning har ett fortsatt värde inom den kommunala vuxenutbildningen.
En sådan vägledning tas rimligen fram av Skolverket i syfte att fungera som
stöd för beslutsfattare i frågan. Växjö kommun vill poängtera att det måste
vara individens, och arbetsmarknadens, behov som ska vara styrande och
inte kommunens förutsättningar. Ett exempel på sådana är de ekonomiska
förutsättningarna, som kan variera över hög- och lågkonjunktur. Vi ser en
risk att personer som står längre ifrån arbetsmarknaden och där mer
omfattande utbildningsinsatser behövs nedprioriteras till förmån för personer
i behov av kortare, och därmed billigare, utbildningsinsatser. Risken kan på
lång sikt innebära att personer med begränsad utbildningsbakgrund går miste
om möjligheten till utbildning, vilket kan leda till utanförskap.
Kapitel 7 En mer flexibel högskoleförberedande examen
Växjö kommun ser positivt på förslaget om en mer flexibel
högskoleförberedande examen med inriktning på studieområden med
områdesspecifika kurser, istället för programspecifika kurser. Grunden bör
vara att det ska vara så enkelt som möjligt att utifrån de kurser som erbjuds
kunna bygga en högskoleförberedande examen. Samtidigt anser vi att det för
vår del sannolikt inte blir några större praktiska förändringar, mer än rörande
gymnasie-/komvuxarbetet, eftersom vuxenutbildningen i dagsläget är
kursbaserad och inte programbaserad.
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Kapitel 8 Betygsrätt och entreprenad
Växjö kommun har redan genomfört att betygsrätt ska vara ett villkor för att
överlämna uppgifter inom komvux på entreprenad, och är således positiva
till att det skrivs in i regelverket. Vi vill dock poängtera att detta ställer krav
på Skolverkets inspektioner av utbildning och att det är av stor betydelse att
även olika former av anordnare utanför kommunal regi granskas.
Kapitel 9 Förändringar när det gäller särvux samt vidare studier för
individer med intellektuell funktionsnedsättning
Växjö kommun instämmer i förslaget att särvux upphör som egen skolform
till förmån för en sammanhållen kommunal vuxenutbildning. Vi vill dock
lyfta vår uppfattning om att det antagligen skulle röra sig om få elever inom
nuvarande särvux som skulle klara av att tillgodogöra sig en utbildning inom
den reguljära vuxenutbildningen, sett till kursernas innehåll och studietakt.
Detta påkallar behovet av individuella bedömningar för att minska risken för
så kallade ”skolmisslyckanden” där eleverna inte klarar av att fullfölja en
påbörjad utbildning.
Utredningen föreslår att kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning
på grundläggande nivå, och motsvarande inom träningsskolan och på
gymnasial nivå, ska tillgängliggöras för vuxna utan utvecklingsstörning som
i övrigt uppfyller behörighetskraven. Växjö kommun ställer sig bakom det
förslaget. Vi ser att detta exempelvis skulle kunna gynna elever med mer
omfattande neuropsykiatriska diagnoser. Samtidigt är det viktigt att ha i
åtanke att det sannolikt kan upplevas som stigmatiserande för en elev med en
neuropsykiatrisk diagnos om hen placeras i en klass där övriga elever har en
utvecklingsstörning. Så långt det är möjligt bör eleven istället kunna ges
extra stöd av specialpedagogisk kompetens inom ramen för den reguljära
vuxenutbildningen, inte minst eftersom det påverkar elevens möjligheter att
studera vidare inom högskola/universitet.
Växjö kommun vill även lyfta risken för så kallade ”inlåsningseffekter”, det
vill säga att elever med exempelvis neuropsykiatriska diagnoser känner sig
tvingade att studera inom den särskilda utbildningen till följd av att det
saknas adekvat specialpedagogisk kompetens inom den reguljära
vuxenutbildningen.
Kapitel 10 Kompetensutveckling
Växjö kommun vill särskilt lyfta att vi ser positivt på förslaget om riktade
forskningsmedel för forskning om vuxnas lärande. Växjö kommun delar
även utredningens bedömning om att ett eller flera lärosäten borde ta fram en
lärarutbildning med profilering mot vuxenutbildning. I och med det ökade
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behovet av vuxenutbildning för att matcha arbetsmarknadens behov och krav
är det väsentligt att den vuxenutbildning som bedrivs är evidensbaserad och
genomförs på bästa möjliga sätt för att tillgodose alla elevers behov.
Kapitel 11 Samverkan kring regionalt yrkesvux
Växjö kommun ställer sig inte bakom förslaget om krav på samverkansavtal
för statsbidrag gällande regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Vi är
generellt positiva till att upprätta samverkansavtal vid sådan samverkan, men
menar att det måste vara upp till kommunerna att avgöra vilka former för
samverkan som fungerar för dem. Samtidigt vill vi understryka att
samverkansavtal kan vara betydelsefullt för att exempelvis förtydliga roller
och tillförsäkra att arbetet löper som planerat även om specifik personal byts
ut. Växjö kommun vill även lyfta betydelsen av att kunna sluta
samverkansavtal utanför den egna regionen. En kommun som tillhör en viss
region kan ligga geografisk närmre en annan region, varför samverkan
utanför den egna regionen blir mer praktiskt genomförbar.
Växjö kommun uppfattar att det i grunden handlar om att elever inte ska vara
bundna till kommungränsen i valet av utbildning. En del i samverkansavtalet
bör således tillförsäkra elevens rätt att faktiskt välja yrkesutbildning efter
eget intresse. Vår uppfattning är att mindre kommuner ofta inte klarar av att
erbjuda ett lika brett utbildningsutbud jämfört med större kommuner. Istället
väljer de mindre kommunerna att erbjuda ett fåtal utbildningar. I strävan att
fylla de egna utbildningsplatserna finns en risk att kommuner nekar elever
att välja en yrkesutbildning utanför kommungränsen. Vår uppfattning är
dessutom att det i mindre kommuner finns en risk för att de få utbildningar
som erbjuds utgörs av en eller ett par traditionellt ”kvinnliga” respektive
”manliga” utbildningar. För att elever ska kunna välja en yrkesutbildning de
faktiskt har intresse för, oavsett vilken kommun de befinner sig i och oavsett
könstillhörighet, anser vi att samverkansavtalen bör främja elevernas
möjlighet att välja en yrkesutbildning utanför den egna kommungränsen.
Kapitel 12 Riksrekryterande yrkesutbildningar inom komvux och särvux
Växjö kommun vill särskilt lyfta att vi ser positivt på förslaget om att se över
förutsättningarna för att införa riksrekryterande yrkesutbildningar inom
komvux och särvux. Vi ser det som problematiskt när varje kommun eller
region förväntas anordna dessa specifika utbildningar, eftersom det ofta
saknas både ekonomiska förutsättningar och tillräckligt stora elevunderlag
för att utbildningen ska vara praktiskt gångbar. Det är dock viktigt att detta
samordnas och att det görs bedömningar utifrån behov av utbildningarna ur
ett arbetsmarknadsperspektiv. Detta för att minimera risken att vissa
utbildningar totalt sett har för många utbildningsplatser medan andra har för
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få, sett till arbetsmarknadens behov.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Martin Edberg (S): Bifall till förvaltningen för arbete och välfärds förslag till
beslut som framgår i skrivelse daterad 31 oktober 2018.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 413

Dnr 2018-00578

Nominering av ledamöter till styrelsen för
Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen nominerar Catharina Winberg (M), Örjan Mossberg (V)
och Jon Malmqvist (KD) till ledamöter i styrelsen för Kommuninvest
ekonomisk förening som väljs på den ordinarie föreningsstämman den 11
april 2019.
Bakgrund
Kommuninvest ekonomisk förening har i en skrivelse inbjudit till
nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk
förening, vilken Växjö kommun är medlem i. Styrelsen består för närvarande
av 15 ledamöter och 15 suppleanter. Nomineringar ska vara Kommuninvest
tillhanda senast 11 januari 2019. Val av föreningsstyrelse sker vid den
ordinarie föreningsstämman den 11 april 2019.
Kommunstyrelsen nominerade i § 312/2014 Catharina Winberg (M), Per
Schöldberg (C), Nils Fransson (FP), Örjan Mossberg (V), Gunnar Storbjörk
(S) samt Åsa Karlsson Björkmarker (S) till ledamöter i styrelsen för
Kommuninvest ekonomisk förening inför 2015.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 533/2018 föreslagit att kommunstyrelsen nominerar
Catharina Winberg (M), Örjan Mossberg (V) och Jon Malmqvist (KD) till
ledamöter i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening som väljs på
den ordinarie föreningsstämman den 11 april 2019.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Kommuninvest
Nominerade
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§ 414

Dnr 2015-00279

Redovisning av uppdrag om framtidens boende för
äldre (seniorboende)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner lägesrapporten för uppdragen tillhörande
”Uppdrag om framtidens boende för äldre”.
Bakgrund
I början av 2014 beslutade kommunstyrelsen i § 24/2014 att tillsätta en
utvecklingsgrupp för att arbeta med framtidens boende för äldre i Växjö
kommun. Utvecklingsgruppen fick till uppdrag att ”ta ett helhetsgrepp kring
både fastigheter, omvärldsaspekter, mm för att skapa en optimal lösning för
framtidens boende för äldre i hela Växjö kommun” samt att ta fram en
långsiktig plan för Hovslund som särskilt boende och seniorboende.
Förstudien om framtidens boende för äldre godkändes och flera uppdrag
gavs av kommunstyrelsen i § 76/2015. Detta är första lägesrapporten till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 517/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
lägesrapporten för uppdragen tillhörande ”Uppdrag om framtidens boende
för äldre”.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 16 oktober 2018, redogjort för
ärendet, lämnat förslag till beslut samt lämnat en lägesrapport över
uppdragen som kommunstyrelsen gav i § 76/2015.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
Växjöbostäder
Vidingehem
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur och fritidsnämnden
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§ 415

Dnr 2016-00046

Redovisning av uppdrag om framtida förvaltning av
Växjö kommuns skogsinnehav
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen och konstaterar att tekniska
nämndens skrivelse inte föranleder någon åtgärd i dagsläget.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) och Sofia Stynsberg (M) har i en skrivelse föreslagit
att kommunstyrelsen hemställer åt tekniska nämnden att genomföra en
utredning om framtida förvaltning av kommunens skogsinnehav.
Utredningen ska vara klar 31 mars 2016 och ska klarlägga följande punkter:
a. Redogöra för behovet av eventuell revidering av gällande
skogsbruksplan och skogspolicy
b. Skogsinnehavets struktur och skötselbehov samt därtill kopplad
övergripande kostnads- och intäktsbudget
c. Hur kommunen uppnår en bättre och mer effektiv skötsel av
rekreationsskogar och stadsnära skogar och därtill kopplad
kostnadsbudget.
Vidare föreslås att utredningsresultatet används som underlag i arbetet med
att ta fram en ny finansieringsmodell för kommunens skogsförvaltning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 548/2018 föreslagit att kommunstyrelsen noterar
redovisningen och konstaterar att tekniska nämndens skrivelse inte
föranleder någon åtgärd i dagsläget.
Tekniska nämnden har i § 58/2016 beslutat att överlämna en
utredningsrapport till kommunstyrelsen.
I rapporten diskuteras bland annat följande:
• Revidering av skogsbruksplan och skogspolicy
• Skogsinnehavets struktur och skötselbehov
• En bättre och effektivare skötsel av rekreationsskogar och tätortsnära
skogar
• Budgetförutsättningar, budget och förslag till finansiering
• Konsekvenser av uteblivna anslag.
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Förvaltningschef Maria Sundell Isling har även informerat
kommunstyrelsens arbetsutskott på ett sammanträde den 27 september 2016.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 416

Dnr 2018-00278

Redovisning av uppdrag att se över riktlinjer och
rutiner kring fastställande av särskilt pris
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade § 190/2018, att uppdra till kommunchefen att se
över riktlinjer och rutiner kring fastställande av särskilt pris.
I senaste revideringen av kommunstyrelses reglemente §49/2017 fastställdes
att kommunstyrelsen skall besluta om:
a) försäljning av kvartersmark för bostadsändamål i orter utanför Växjö stad
till av kommunfullmäktige fastställt riktpris, samt fastställa särskilt pris för
sådan mark där det är motiverat med hänsyn till läge, grundförhållanden,
arkeologi eller byggprojektets speciella förutsättningar
b) att områdesvis fastställa pris för kvartersmark för bostadsändamål i Växjö
stad med möjlighet till differentiering inom områdena samt försäljning av
sådan mark. Med Växjö stad avses det område som har avgränsats i bilaga 1
i reglementet.
c) försäljning av kvartersmark för verksamhetsändamål till av
kommunfullmäktige fastställt riktpris, samt fastställa särskilt pris för sådan
mark där det är motiverat med hänsyn till läge, grundförhållanden, arkeologi
eller byggprojektets speciella förutsättningar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 549/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 9 oktober 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kommunstyrelsen beslutar idag bland annat om fastställande av särskilt pris
för kvartersmark för bostadsändamål utanför Växjö stad, fastställande av pris
för kvartersmark för bostadsändamål i Växjö stad samt fastställande av
särskilt pris för kvartersmark för verksamhetsändamål.
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Gällande riktlinjer enligt kommunstyrelsens reglemente bedöms i dagsläget
fungera tillfredsställande och antalet ärenden avseende fastställande av
särskilt pris, som har beslutats de senaste fem åren, har totalt varit drygt 20
stycken.
För att kommunstyrelsen på ett lättöverskådligt sätt ska få en uppfattning om
vilken påverkan fastställande av särskilt pris får i det enskilda projektet,
föreslås att projektets ekonomiska slutresultat eller eventuell differens mot
slutresultatet redovisas i kommande skrivelser vid fastställande av särskilt
pris.
Framtagandet av det särskilda priset görs antingen genom att utföra en
värdering av en oberoende värderingsman, genom att göra en jämförelse av
prissättning i liknande områden eller av närbelägna fastigheter eller genom
att göra ett påslag på befintligt pris för beräknat tillkommande kostnader
p.g.a. läge, grundförhållanden, arkeologi eller byggprojektets speciella
förutsättningar. Det särskilda priset fastställs därefter av kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
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§ 417

Dnr 2018-00557

Utvärdering av avgiftsfritt busskort till nyinflyttade 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga erbjudandet om en månads
avgiftsfritt busskort till nyinflyttade för ny utvärdering 2020.
Bakgrund
Kommunfullmäktige biföll 2013 motionen från Malin Lauber (S) och Åsa
Karlsson Björkmarker (S) där man föreslog en modell för att erbjuda
nyinflyttade till Växjö kommun en månads avgiftsfritt busskort från den 1
januari 2014. Modellen skulle utvärderas efter ett år. Beslutet innebar att
nyinflyttade som folkbokförde sig i kommunen fick möjlighet att få ett
avgiftsfritt busskort tilldelat sig.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 515/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
förlänga erbjudandet om en månads avgiftsfritt busskort till nyinflyttade för
ny utvärdering 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 oktober 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
utvärdering påvisar att det varje år sker en ökning av antalet inflyttade som
väljer att nyttja erbjudandet. Enligt sammanställningen för 2017 jämfört med
2016 har antalet utskickade kort ökat från 860 till 1017 styck. Kostnaden per
kort har minskat något vilket är ett resultat av att det är flest som väljer att
använda busskort för stadstrafiken som då gör att snittkostnaden minskat
från 590 till 570 kronor per busskort.
Den brist som både kommunen och Länstrafiken ser är att det idag inte finns
någon vidare uppföljning om huruvida de som nyttjar prova på erbjudandet
fortsätter vara kunder till Länstrafiken Kronoberg. Detta kan komma att
förbättras genom ett annat sätt att arbeta med busskorten administrativt.
Länstrafiken är villiga att se över möjligheten att gå över till ett mer digitalt
erbjudande där man enklare kan följa upp de nya resenärerna.
Tanken om att få fler att välja att resa med hållbara transportmedel ligger
helt i linje med kommunens miljömål. Att via en gratis månad ge
nyinflyttade möjligheten att prova på det väl utbyggda kollektivtrafiknätet
kan anses vara ett första steg till att fortsätta välja buss framför bil.
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Kollektivtrafikresandet går bra i Växjö kommun med en ökning på 7,5
procent för 2017 i stadstrafiken, vilket är ett resultat av de satsningar som
gjorts av Länstrafiken Kronoberg men även från de satsningar som gjorts på
infrastrukturen i Växjö stad. Slutsatsen är att ett fortsatt erbjudande om
avgiftsfritt busskort i en månad gynnar kollektivtrafikresandet positivt och
hjälper även kommunen att uppnå sina uppsatta miljömål.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Trafikplaneringschefen
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§ 418

Dnr 2018-00051

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapporter 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport efter november 2018.
Bakgrund
I enlighet med anvisningar för kommunstyrelsen som nämnd för
budgetarbete, månatlig budgetuppföljning samt hantering av eget kapital ska
kommunstyrelsen upprätta uppföljningsrapporter för sina verksamheter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 564/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
månadsrapport efter november 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 november 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
helårsprognosen är beräknad till ett förväntat överskott på +16,0 mkr
sammantaget för kommunstyrelsens samtliga verksamheter. Några
engångsbelopp eller nettokostnader för extraordinära händelser har inte
bokförts inom kommunstyrelsens ansvarsområde hittills i år.
Kommunstyrelsen har ett positivt eget kapital om 96,3 mkr att balansera
eventuella avvikelser med. Förutsättningen för prognosen är att förändringen
av semesterlöneskulden stannar runt noll vid årets slut, att kostnaderna i
övrigt hålls så låga som möjligt även resten av året och att förvaltningens
intäkter kommer in som planerat.
För kostnadsslag inom politisk verksamhet beräknas en nollprognos för
helåret.
Vidare framgår av kommunchefens skrivelse, att för att hålla en budget i
balans har det arbetats för att få ett överskott inom övriga
kommunledningsförvaltningen vilka redan är intecknade i år. För
kommunledningsförvaltningen exklusive måltidsorganisationen förväntas ett
överskott på +7,3 mkr. Vi har fortsatt med förbättrad totalstyrning i
förvaltningen där tydlighet att varje avdelning/enhet håller sin budget men
att man även kopplas samman som en helhet på förvaltningen har gett
resultat. Förutom det kan vi se att en del tillsättningar av tjänster har skjutits
på framtiden och en vikarie har fått avsluta sin anställning några månader i
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förtid. Detta avser bland annat tjänster som informationssäkerhetsamordnare,
verksamhetsutvecklare, utredare, kommunikationsstrateg, gruppledare,
administratör och integrationssamordnare som varit vakanta under några
månader. Inom område kring kommunikation, personal, IT, juridik löser man
tillfälligt vakanta tjänster med befintliga resurser. Inom kommunhälsa har
tillsättning av tjänster avvaktas på grund av pågående utredning, som nu är
klar och ny organisation och styrning påbörjas 2019. På projektsidan finns
anslag inom bland annat intranät som inte förbrukats enligt tidplan då
tidplanen blivit förskjuten men som nu taktar upp. Anslag för e-arkiv har inte
heller förbrukats enligt plan. Inom IT-enheten förväntas ett överskott för
helårsprognosen på ca +3 mkr. Anledningen är bland annat lägre
projektkostnader och försenade investeringar.
Måltidsorganisationen har förväntat överskott på +10,0 mkr för 2018. Inom
måltidsorganisationen har igångsatta effektiviseringar gett en minskad
kostnadsökning. Orsaken till överskottet beror också på lägre kostnader i
förhållande mot budget.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
Förvaltningsekonomen
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§ 419

Dnr 2018-00479

Ramjustering mellan måltidsorganisationen och
utbildningsförvaltningen gällande arbetsplatsförlagt
arbete
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överför 315 000 kronor till utbildningsnämnden i
ramjusteringar för 2019 samt lämnar över den administrativa hanteringen av
arbetsplatsförlagt arbete för gymnasieelever till utbildningsnämnden. Detta
innebär att utbildningsnämnden har hela ansvaret för praktikersättning till
samtliga elever och hela rambudgeten för detta därmed finns hos
utbildningsnämnden.
Bakgrund
En arbetsgrupp bestående av representanter från måltidsorganisationen och
utbildningsförvaltningen har tillsammans sett över hanteringen avseende
arbetsplatsförlagt arbete för gymnasieelever. Översynen har syftat till att
skapa samma arbetssätt för grundskoleelever och gymnasieelever samt få en
säkrare hantering av personuppgifter.
Med principen om en kostnadsfri skola ersätts vårdnadshavare/elev i Växjö
kommun för lunch vid praktik om eleven inte har möjlighet att äta på
närmaste skola.
Hanteringen av praoersättning för måltider för grundskoleelever
överlämnades inte till måltidsorganisationen vid måltidsorganisationens
bildande utan sköts av utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 550/2018 föreslagit att kommunstyrelsen överför 315
000 kronor till utbildningsnämnden i ramjusteringar för 2019 samt lämnar
över den administrativa hanteringen av arbetsplatsförlagt arbete för
gymnasieelever till utbildningsnämnden. Detta innebär att
utbildningsnämnden har hela ansvaret för praktikersättning till samtliga
elever och hela rambudgeten för detta därmed finns hos utbildningsnämnden.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 14 september 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att ersättning för
måltider under olika praktikformer för gymnasieelever överlämnades till
måltidsorganisationen vid dess bildande. Under 2017 betalade

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
45 (101)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-12-04

måltidsorganisationen måltidsersättning till elever på Kungsmadskolan 203
200 kr och till elever på Teknikum 111 540 kr, summa 314 740kr.
Hanteringen av praktikersättning innebär hantering av blanketter med
personuppgifter, bankkonto och clearingnummer, detta bedöms inte lämpligt
att skicka mellan olika förvaltningar. PRAO, APL och lärling är en
verksamhet som ligger inom skolans ansvarsområde, varpå hantering av
måltidsersättning och reseersättning för praktik också bör ligga där.
Reseersättning under praktik till elever/vårdnadshavare har
utbildningsnämnden själva hand om idag.
Den gemensamma arbetsgruppen föreslår därmed att all praoersättning sköts
av utbildningsförvaltningen på varje enhet vars administratör hanterar
utbetalningarna i ekonomisystemet. En ramjustering från
måltidsorganisationen till utbildningsförvaltningen bör göras för
måltidsersättning för gymnasieelever samt att den administrativa hanteringen
helt går över till utbildningsförvaltningen.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Förvaltningsekonom
För kännedom
Utbildningsnämnden
Verksamhetschef måltidsorganisationen
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§ 420

Dnr 2018-00496

Fördelning av medel rörande arbete för att minska
segregation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av medel mot segregation enligt
nedan:
Nämnden för Arbete och välfärd
4 500 000
Utbildningsförvaltningen
4 500 000
Kommunledningsförvaltningen
1 660 000
Bakgrund
Som en av 32 kommuner i landet med särskilt utsatta bostadsområden har
Tillväxtverket den 31 oktober 2018 beviljat Växjö kommun 10 661 000
kronor per år från 2018–2020 för långsiktigt arbete mot segregation.
(Tillväxtverket beslutar och betalar ut medel, som senare kommer att övergå
till den nystartade myndigheten Delegationen mot segregation, Delmos).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 551/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar om
fördelning av medel mot segregation enligt nedan:
Nämnden för Arbete och välfärd
4 500 000
Utbildningsförvaltningen
4 500 000
Kommunledningsförvaltningen
1 660 000
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 13 november 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att de beviljande
medlen tillförs ovanstående nämnder för insatser mot segregation och som
bidrar till Växjö kommuns integrationspolitiska mål tillika de mål som
angetts i ansökan till Tillväxtverket:
• Snabbare etablering för nyanlända
• En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett
bakgrund
• Fler bostäder och minskad segregation
Förslaget har beretts utifrån den kartläggning av genomförda och planerade
insatser som tagits fram inför ansökan till Tillväxtverket.
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I ansökan har framförallt två målgrupper identifierats, och bör prioriteras i
insatserna: kvinnor i utanförskap samt barn och unga.
Fördelade medel ska redovisas med projektkod kopplat till statsbidraget, så
att uppföljning och återrapportering kan ske enligt instruktioner från
Tillväxtverket och Delegationen mot segregation.

Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Förvaltningsekonomen
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
Utbildningsnämnden
Utvecklingschefen
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§ 421

Dnr 2018-00570

Riktlinjer för hemsändningsbidrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för hemsändningsbidrag. Riktlinjerna ska
gälla i Växjö kommun för de lanthandlare/affärer som erhåller
hemsändningsbidrag.
Bakgrund
Växjö kommun saknar idag tydliga kommunicerade riktlinjer för
hemsändningsbidrag till lanthandlare/affärer som erhåller stöd för detta.
Hemsändningsbidragets kostnad fördelas mellan Region Kronoberg och
Växjö kommun. Regionens stöd till kommunen regleras i sin tur av
nationella riktlinjer för kommersiell service (SFS 2000:284). Enligt
förordningen om stöd till kommersiell service kan hemsändningsbidrag
lämnas till kommuner, som helt eller delvis bekostar hemsändning av
dagligvaror till hushåll eller för anordnande av särskilda inköpsturer till en
närliggande butik. Det är ett kommunalt ansvar att se till att invånarna har
tillgång till varuförsörjning. Syftet med det statliga hemsändningsbidraget är
att garantera en lägsta nivå vad gäller service till konsumenter bosatta på
landsbygden som saknar möjlighet att själva ta sig till livsmedelsbutik.
Enligt (19 §) kan stöd till kommersiell service lämnas som
hemsändningsbidrag till kommuner för att bekosta kommunens hemsändning
av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till eller saknar
möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken.
Bidrag får lämnas endast om sändningen sker på ett ändamålsenligt sätt och
utan onödiga kostnader.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 552/2018 föreslagit att kommunstyrelsen antar
Riktlinjer för hemsändningsbidrag. Riktlinjerna ska gälla i Växjö kommun
för de lanthandlare/affärer som erhåller hemsändningsbidrag.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2 november 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Riktlinjerna för hemsändningsbidrag
kan sammanfattas enligt följande:
• Bidraget gäller för hushåll med stort avstånd till butik.
• Bidraget gäller för hushåll utan goda möjligheter att ta sig till butik,
även tillfälligt.
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•
•
•
•
•
•

Hushållet har inga andra stöd för liknande tjänst.
Antal leveranser/resor för bidraget är max två ggr/vecka.
Redovisning sker kvartalsvis till kommunledningsförvaltningen.
Sändningen sker på ett ändmålsriktigt sätt och utan onödiga
kostnader.
Bedömning av vilka hushåll som är berättigade till stöd görs av
handlaren.
Bidraget får inte innebära konkurrens mot andra butikers verksamhet.

Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Carin Högstedt (V): 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
Landsbygdsutvecklaren
För kännedom
Ekonomichefen
Förvaltningschef kommunledningsförvaltningen
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§ 422

Dnr 2016-01141

Avsiktsförklaring om framtida markanvisning, del av
Växjö 10:41, stationsområdet, Kärnhem
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal, bilaga 1, med
Kärnhem Bostadsutveckling AB, omfattande två byggnader på norra
stationsområdet.
2. Kommunstyrelsen godkänner försäljningspris enligt
markanvisningsavtalet.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringschefen att underteckna
markanvisningsavtal med Kärnhem.
Bakgrund
Mellan Växjö kommun och Kärnhem Bostadsutveckling ingicks vid
halvårsskiftet 2007 ett samverkansavtal beträffande utvecklingen av
stationsområdet. Som en följd av detta ingicks i december 2016 en
avsiktsförklaring om framtida markförsäljning på norra stationsområdet.
Avsiktsförklaringen upphör att gälla 2018-12-31 och skall då ersättas av ett
markanvisningsavtal.
Markanvisningsavtalet, som har 18 månaders giltighetstid, skall resultera i
en försäljning av marken med tillhörande köpekontrakt. Under
markanvisningstiden ska en produktidé vidareutvecklas och godkännas för
att marken därefter ska kunna säljas till Kärnhem. Trolig byggstart är andra
halvåret 2021.
Produktidén omfattar hotell i västra kvarteret och bostäder i det östra
kvarteret med affärslokaler/konferensverksamhet i bottenvåningen. Under
båda kvarteren kommer att byggas ett gemensamt parkeringsgarage som
även kopplas till parkering under kommunhuset.
Planeringskontoret ansvarar för implementering och samråder med berörda
förvaltningar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 553/2018 föreslagit följande:
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1. Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal, bilaga 1, med
Kärnhem Bostadsutveckling AB, omfattande två byggnader på norra
stationsområdet.
2. Kommunstyrelsen godkänner försäljningspris enligt
markanvisningsavtalet.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringschefen att underteckna
markanvisningsavtal med Kärnhem.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 november 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
försäljningspris för det aktuella området är budgeterat till 50 260 000 kr. Det
är baserat på den byggnation som medges i gällande detaljplan samt extern
värdering. Aktuell extern värdering har gjorts i oktober, bilaga 2.
Både Växjö kommun och Kärnhem bedömer att det finns efterfrågan på
ytterligare ett hotell i Växjö. En byggrätt för hotell värderas inte lika högt
som byggrätt för bostadsrätt. För att göra det möjligt att etablera ett hotell
måste ett lägre pris än det budgeterade accepteras. Parterna är överens om ett
försäljningspris på 41 006 400 kr. Priset är indexreglerat. Det innebär en
minskad intäkt jämfört med budget.
Markanvisningsavtalet som sådan innebär inga kostnader för kommunen.
Vid undertecknande av avtalet skall Kärnhem erlägga markanvisningsavgift
på 5 % av köpeskillingen.
Skulle kommunen och Kärnhem inte enas om en produktidé som kommunen
bedömer är tillräckligt bra, kan markanvisningen avbrytas. Ett sådant beslut
fattas av planeringskontoret (planeringschefen).
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
För kännedom
OBOS Kärnhem
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§ 423

Dnr 2018-00459

Ansökan om bidrag till allmänna samlingslokalerAttsjö Byalag, brunn
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Attsjö Byalag bidrag med maximalt 30 procent av
totalkostnaden under förutsättning att föreningen beviljas bidrag från
Boverket. Pengarna tas från bidrag till samlingslokaler 2019.
Bakgrund
Attsjö Byalag ansökte i en skrivelse 28 augusti 2018 om kommunalt bidrag
för medfinansiering till deras projekt att gräva egen brunn till deras
samlingslokal. Totalkostnaden för projektet uppgår till 69 500 kronor och 30
procent av totalkostnaden, vilket innebär 20 850 kronor, söks av Växjö
Kommun. Föreningen söker även bidrag från Boverket.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 513/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beviljar
Attsjö Byalag bidrag med maximalt 30 procent av totalkostnaden under
förutsättning att föreningen beviljas bidrag från Boverket. Pengarna tas från
bidrag till samlingslokaler 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 oktober 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Eva Johansson (C): 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
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Attsjö byalag
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§ 424

Dnr 2018-00533

Brittatorps Andelsbyggnadsförening UPAs ansökan om
medfinansiering för renovering och upprustning av
samlingslokalen Viljan 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
2019.
Bakgrund
Brittatorps Andelsförening UPA ansökte i en skrivelse 12 oktober 2018 om
kommunalt bidrag för medfinansiering till deras projekt för renovering och
upprustning av källarplan i deras lokal. Totalkostnaden för projektet uppgår
till 495 000 kronor och 30 procent av totalkostnaden, vilket innebär 148 500
kronor, söks av Växjö kommun. Föreningen söker även bidrag från
Boverket.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 514/2018 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 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 oktober 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Eva Johansson (C): 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
Ekonomi- och finanschefen
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För kännedom
Brittatorps Andelsbyggnadsförening UPA

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
55 (101)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-12-04

§ 425

Dnr 2018-00565

Byggnadsföreningen Loke i Jät - ansökan om
medfinansiering för asfaltering av parkering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Byggnadsföreningen LOKE i Jät bidrag med
maximalt 30 procent av totalkostnaden under förutsättning att föreningen
beviljas bidrag från Boverket. Pengarna tas från bidrag till samlingslokaler
2019.
Bakgrund
Byggnadsföreningen Loke i Jät ansökte i en skrivelse 2018-10-24 om
kommunalt bidrag för medfinansiering till deras projekt att asfaltera och
handikappanpassa deras parkeringsplats. Totalkostnad för projektet uppgår
till 310 000 kronor och 30 % av totalkostnaden, vilket innebär 93 000
kronor, söks av Växjö kommun. Föreningen söker även bidrag från
Boverket.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 532/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beviljar
Byggnadsföreningen Loke i Jät bidrag med maximalt 30 procent av
totalkostnaden under förutsättning att föreningen beviljas bidrag från
Boverket. Pengarna tas från bidrag till samlingslokaler
2019.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 2 november 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Eva Johansson (C): 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
Ekonomi- och finanschefen
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För kännedom
Byggnadsföreningen Loke
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§ 426

Dnr 2018-00577

Upphävande av Instruktion för miljö - och
hållbarhetsberedningen samt för integrations - och
mångfaldsberedningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen upphäver Instruktion för miljö - och
hållbarhetsberedningen samt Instruktion för integrations - och
mångfaldsberedningen, beslutat av kommunstyrelsen 16 augusti 2016 (§
266/2016).
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 266/2016 att fastställa följande instruktion
för miljö - och hållbarhetsberedningen:
Beredningen ansvarar för politisk samordning, beredning och tar erforderliga
initiativ inom området miljö och hållbarhet.
Kommunstyrelsen fastställer följande instruktion för integrations – och
mångfaldsberedningen:
Beredningen ansvarar för politisk samordning, beredning och tar erforderliga
initiativ inom området integration och mångfald.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 547/2018 föreslagit att kommunstyrelsen upphäver
Instruktion för miljö – och hållbarhetsberedningen samt Instruktion för
integrations – och mångfaldsberedningen, beslutat av kommunstyrelsen 16
augusti 2016 (§ 266/2016).
Ordförande har i en skrivelse daterad 2 november 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att från och med ny
mandatperiod 1 januari 2019 inrättas ett nytt utskott under kommunstyrelsen,
kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. Detta utskott kommer hantera
liknande frågor som miljö- och hållbarhetsberedningen och integrations –
och mångfaldsberedningen tidigare hanterat.
Beslutet skickas till
För kännedom
Alla nämnder och bolag
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§ 427

Dnr 2018-00350

Bildande av naturreservatet Hovshaga
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4, 5, 6 och 30 §§ miljöbalken
(1998:808) att bilda naturreservatet Hovshaga på 142 hektar med
avgränsning, syfte och föreskrifter enligt bilagda handlingar (bilaga 1).
Kommunstyrelsen fastställer bilagd skötselplan för naturreservatets
långsiktiga vård och utser tekniska nämnden till dess förvaltare (bilaga 2).
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Ett 142 ha stort område beläget väster om stadsdelen Hovshaga i nora delen
av Växjö stad. Det sjö- och tätortsnära läget gör området viktigt för
friluftsliv och rekreation. I området finns ett stort antal stigar och mindre
vägar och utnyttjas för promenader, löpning, cykling och besöks regelbundet
av skolor och förskolor. Utmed Helgasjön finns flera badplatser med
sandstränder och badbryggor. Helgasjön används även till fiske, paddling
och ett aktivt båtliv.
Längs Helgasjön, liksom i ett större sammanhängande område i nordvästra
delen av området, växer gammal lövskog med mycket bok och ek. Utmed
Helgasjöns strand finns även partier med gamla och grova tallar. I området
finns även odlingslandskap med artrika gräsmarker med många olika arter av
bin och fjärilar.
I den fördjupade översiktsplanen för Växjö kommun från 2012 står det att
området mellan Hovshaga och Helgasjön, som sträcker sig från Araby
naturreservat i söder till Kronobergs naturreservat i norr, föreslås och ska
utredas som naturreservat. Frågan lyftes, efter förslag från miljöberedningen,
på kommunstyrelsen i april 2016 för vidare handläggning. Kommunen
ansökte därefter om LONA-bidrag för inventering och framtagande av
avgränsning, mål- samt skötselbeskrivningar av området.
Förslaget till nytt kommunalt naturreservat var på samråd från den 26 juni
till 16 september 2018. Inkomna synpunkter samt Växjö kommuns hantering
och bemötande av inkomna synpunkter återfinns i bilagd samrådsredogörelse
(bilaga 3).
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 574/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar
med stöd av 7 kap. 4, 5, 6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) att bilda
naturreservatet Hovshaga på 142 hektar med avgränsning, syfte och
föreskrifter enligt bilagda handlingar (bilaga 1).
Kommunstyrelsen fastställer bilagd skötselplan för naturreservatets
långsiktiga vård och utser tekniska nämnden till dess förvaltare (bilaga 2).
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 december 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
naturreservatets tätortsnära läge, artrikedom och vackra naturmiljö gör
området attraktivt för Växjöbor och besökare. Naturreservatet tryggar mark
för friluftslivets behov och skötselplanen har utformats så att god
tillgänglighet inom området bevaras samtidigt som naturvärden värnas och
utvecklas. Områdes höga värden för friluftsliv och biologisk mångfald kan
bidra till kommunens attraktionskraft.
Naturreservatet bidrar till kommunens arbete mot att nå hållbar utveckling
med sitt syfte att främja motion, friluftsliv, upplevelsevärden och de höga
naturvärdena. Naturmiljöer knutna till Helgasjön, lövrika skogar och örtrika
betesmarker med gamla träd och död ved kan vårdas, bevaras och återställas
så att den biologiska mångfalden stärks. Områdets utveckling kan stimulera
människors rörelse då skog och mark sköts för att de ska vara lätta att gå i.
Rörelsestråk, uppehållsplatser, badplatser, anordningar och anläggningar
utvecklas och underhålls för att främja en bredd av motion, friluftsliv och
upplevelsevärden.
Samtliga inkomna yttranden på remissförslaget har varit positiva till
bildandet av naturreservatet Hovshaga. Flera goda synpunkter och idéer
inkom och har inarbetats och lett till justeringar av remissförslaget.
Ersättning för det intrång som föreskrifterna innebär vad gäller anpassning
av skogsbruket kommer att utgå från Naturvårdsverket. Naturreservatet
Hovshaga är i linje med översiktsplanen, grönstrukturprogrammet och
friluftsprogrammet.
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Carin Högstedt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag, med följande tillägg:
Vattenskotertrafik förbjuds i strandnära områden inom reservatet.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
Ja för att rösta på Cheryl Jones Furs (MP) yrkande
Nej för att rösta på Carin Högstedts (V) yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 14 röster mot
1 röst för Carin Högstedts yrkande.
LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM
TJÄNSTGÖR
Malin Lauber
(S)
Per Schöldberg
(C)
Oliver
Rosengren (M)
Catharina
Winberg (M)
Eva Johansson
(C)
Cheryl Jones
Fur (MP)
Nils Fransson
(L)
Jon Malmqvist
(KD)
Tomas Thornell
(S)
Martin Edberg
(S)
Gunnar
Storbjörk (S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
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JA

NEJ

AVSTÅR

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
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Carin Högstedt
(V)
Ellen Franzén
(-)
Anna Tenje
(M), ordförande

NEJ
Gunnar Nordmark
(L)

JA
JA

Omröstningsresultat 14

1

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunekologen
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§ 428

Dnr 324548

Kommunstyrelsens yttrande över revisorernas
granskning av kommunstyrelsens arbete med intern
kontroll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas granskning av intern kontroll.
Arbetet med att utveckla den interna kontrollen fortsätter som en del i det
ständiga förbättringsarbetet. För kommunstyrelsens del kommer utformning
av kontroller och metodik för att genomföra granskningar enligt den interna
kontrollplanen att ses över. I samband med detta arbete görs också en
utvärdering om intern kontroll ska hanteras som separata ärenden.
Vad gäller utvärdering av intern kontroll på övergripande nivå kommer
nämndernas sammanfattande rapportering framåtriktat att ingå i den
övergripande utvärderingen. Kommunfullmäktige kommer framåtriktat att ta
del av den årliga utvärderingen av intern kontroll i kommunkoncernen.
Bakgrund
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas
arbete med intern kontroll. Sammanfattningsvis görs i en skrivelse, den 10
april 2018, bedömningen att kommunstyrelsen rekommenderas vidta
åtgärder för att utveckla den interna kontrollen.
I rapporten identifieras följande förbättringsområden:
• De kontroller som utförs bör vara mer konkreta och metodiken bör
förtydligas.
• Kommunstyrelsen bör vara delaktig i arbetet med risk- och
väsentlighetsanalys.
• Kommunstyrelsen bör tydliggöra strukturerade rapporteringstillfällen
under året då intern kontroll bör rapporteras löpande.
• Den återrapportering som gått till kommunstyrelsen avseende
kommunkoncernens samlade rapportering av intern kontroll bedöms
inte vara tillräcklig. Rapportering avser endast de
kommungemensamma kontrollerna. Vad gäller nämndernas hänvisas
till respektive nämnds årsrapport.
• Kommunfullmäktige bör ta del av den sammanfattande utvärderingen
av intern kontroll i kommunkoncernen.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 534/2018 föreslagit följande yttrande:
Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas granskning av intern kontroll.
Arbetet med att utveckla den interna kontrollen fortsätter som en del i det
ständiga förbättringsarbetet. För kommunstyrelsens del kommer utformning
av kontroller och metodik för att genomföra granskningar enligt den interna
kontrollplanen att ses över. I samband med detta arbete görs också en
utvärdering om intern kontroll ska hanteras som separata ärenden.
Vad gäller utvärdering av intern kontroll på övergripande nivå kommer
nämndernas sammanfattande rapportering framåtriktat att ingå i den
övergripande utvärderingen. Kommunfullmäktige kommer framåtriktat att ta
del av den årliga utvärderingen av intern kontroll i kommunkoncernen.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 11 oktober 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår en
sammanfattning av vidtagna eller planerade åtgärder utifrån revisorernas
granskning.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Förvaltningschef kommunledningsförvaltningen
Ekonomi- och finanschef
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§ 429

Dnr 2018-00232

Revisorernas granskning av kommunstyrelsens och
nämndernas arbete med intern kontroll
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar att nämnderna vidtagit åtgärder för att komma
till rätta med de brister som påpekats i revisorernas granskning av
kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll.
Bakgrund
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas
arbete med intern kontroll. Sammanfattningsvis görs i en skrivelse, den 10
april 2018, bedömningen att styrelsens och nämndernas interna kontroll i
huvudsak varit tillräcklig, men att åtgärder behöver vidtas av
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Kommunstyrelsens kontrollområde och rapportering bedöms vara alltför
allmänt hållet. De kontroller som utförs bör vara mer konkreta och
metodiken bör förtydligas. Den återrapportering som gått till
kommunstyrelsen avseende kommunkoncernens samlade rapportering av
intern kontroll bedöms inte vara tillräcklig. Vidare rekommenderas att även
kommunfullmäktige får ta del av denna rapportering.
Byggnadsnämnden har inför år 2017 inte upprättat en väsentlighets- och
riskanalys som grund för sin interna kontrollplan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte genomfört någon risk- och
väsentlighetsanalys. Nämnden har inte heller fastställt en intern kontrollplan
för år 2017 för den egna verksamheten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 535/2018 föreslagit att kommunfullmäktige noterar
att nämnderna vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de brister som
påpekats i revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas
arbete med intern kontroll.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 11 oktober 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår en
sammanfattning av nämndernas yttranden.
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§ 430

Dnr 2018-00400

Motion om mer forskning i skolan - Carin Högstedt (V)
och Ann-Christin Eriksson (V)
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att man ser positivt på
förslaget om att ta fram en plan för samverkan mellan forskare och
pedagoger och ger utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra detta.
2. Kommunfullmäktige noterar utbildningsnämndens beslut i § 170/2018
att uppdra åt sin förvaltningschef att genomföra en kartläggning över
utbildningsförvaltningens aktiva och planerade samarbeten med
Linnéuniversitetet.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) och Ann-Christin Eriksson (V) har den 11 juli 2018
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om mer forskning i skolan.
Motionärerna skriver att det behövs praktiknära forskning, det vill säga
samarbete mellan pedagoger och forskare, för att utbildningen ska vila på
vetenskapligt grund enligt skollagen.
Motionen hemställer kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen
och utbildningsnämnden att ta fram en plan för hur samverkan mellan
forskare och pedagoger ska ske, att ta fram en policy för villkor för lärare
som deltar i forskningsprojekt, och att genom detta säkerställa att
utbildningen i Växjö kommun lever upp till kraven om att den ska vila på en
vetenskaplig grund.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 520/2018 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att man ser positivt på
förslaget om att ta fram en plan för samverkan mellan forskare och
pedagoger och ger utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra detta.
2. Kommunfullmäktige noterar utbildningsnämndens beslut i § 170/2018
att uppdra åt sin förvaltningschef att genomföra en kartläggning över
utbildningsförvaltningens aktiva och planerade samarbeten med
Linnéuniversitetet.
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Utbildningsnämnden har i § 170/2018 yttrat sig över motionen och nämnden
ser positivt på förslaget om att ta fram en plan för samverkan mellan forskare
och pedagoger. Nämnden ser även positivt på förslaget om att utveckla
befintliga styrdokument för vilka villkor som ska gälla för lärare som deltar i
forskningsprojekt. Utbildningsnämnden uppdrar åt sin förvaltningschef att
genomföra en kartläggning över utbildningsförvaltningens aktiva och
planerade samarbeten med Linnéuniversitetet.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 431

Dnr 2018-00449

Medborgarförslag om användande av bussfiler för
andra under vissa tider
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till tekniska
nämndens beslut i § 109/2018. Av beslutet framgår att busstrafik, taxi samt
färdtjänst ska få nyttja de separata busskörfälten. Beslutet ska utvärderas 1,5
år efter verkställande.
Bakgrund
En kommuninvånare har den 22 augusti 2018 inkommit med ett
medborgarförslag om att bussfilerna i Växjö ska få användas av andra under
vissa tider. Förslagsställaren föreslår att det inrättas klockslag när andra
fordon kan använda bussfilerna och att skyltar med tiderna sätts upp.
Kommunfullmäktige har i § 272/2018 överlämnat beslutanderätten gällande
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 518/2018 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
medborgarförslaget med att hänvisa till tekniska nämndens beslut i §
109/2018. Av beslutet framgår att busstrafik, taxi samt färdtjänst ska få
nyttja de separata busskörfälten. Beslutet ska utvärderas 1,5 år efter
verkställande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 432

Dnr 2018-00364

Medborgarförslag om att kommunen ska använda
beteckningen tjänsteperson istället för tjänsteman
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun i
sitt mångfaldsprogram, Ett sammanhållet Växjö 2015–2025, har ett tydligt
perspektiv för inkludering, och där ingår både hur vi uttrycker oss i text och
bild.
Växjö kommunkoncern har även kompletterat de skrivregler som finns i
kommunen, och som bygger på Språkrådets rekommendationer, med
riktlinjen ”Inkluderande texter och bilder”. Denna riktlinje anger att Växjö
kommun så långt möjligt ska använda könsneutrala yrkesbeteckningar och
titlar.
Reservation
Jon Malmqvist (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
En kommuninvånare har den 17 juni 2018 inkommit med ett
medborgarförslag till kommunen. Förslagsställaren föreslår att
kommunfullmäktige ska besluta om att ersätta beteckningen tjänsteman med
beteckningen tjänsteperson i alla de sammanhang som kommunen använder
sig av dessa beteckningar. Med hänsyn till ekonomi och miljö bör
förändringen endast gälla all nyproduktion, samt att information går ut till
verksamheterna. Förslagsställaren menar att könskodade yrkesbeteckningar
bör utmönstras i den utsträckning som är juridiskt möjligt. Att ha jobb inom
offentlig förvaltning kan inte per automatik innebära att en anställd
könskodas som man, utan det bör vara under könsneutrala former.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 519/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att Växjö kommun i sitt mångfaldsprogram, Ett
sammanhållet Växjö 2015–2025, har ett tydligt perspektiv för inkludering,
och där ingår både hur vi uttrycker oss i text och bild.
Växjö kommunkoncern har även kompletterat de skrivregler som finns i
kommunen, och som bygger på Språkrådets rekommendationer, med
riktlinjen ”Inkluderande texter och bilder”. Denna riktlinje anger att Växjö
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kommun så långt möjligt ska använda könsneutrala yrkesbeteckningar och
titlar.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 9 augusti 2018 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Växjö kommun, i sitt
mångfaldsprogram ”Ett sammanhållet Växjö 2015–2025”, har ett tydligt
perspektiv för inkludering. En viktig del i detta är information,
kommunikation och marknadsföring - bilden av vår organisation och det
samhället vi lever i. Här ingår både hur vi uttrycker oss i text och bild jämlik kommunikation handlar både om vem som syns och hur detta
presenteras.
Växjö kommunkoncern kompletterade även skrivregler som finns i
kommunen, och som utgår från Institutet för språk och folkminnens
rekommendationer, med riktlinjen ”Inkluderande texter och bilder” 13
december 2017. Riktlinjen togs fram av kommunens kommunikationsenhet
och hållbarhetsgrupp. Den kompletterande riktlinjen ”Inkluderande texter
och bilder” anger att Växjö kommun så långt möjligt ska använda
könsneutrala yrkesbeteckningar och titlar. Vi arbetar exempelvis för att
ersätta ordet tjänsteman med ordet tjänsteperson i all verksamhet och i
riktlinjen finns även exempel på hur vi ska hantera andra yrkestitlar. I de fall
det inte fungerar med tjänsteperson använder vi handläggare eller anställd
som Växjö kommuns medarbetare. Det finns dock inte något formellt
politiskt beslut i frågan då detta är en riktlinje med syfte att implementera
och stödja det politiskt beslutade mångfaldsprogrammet.
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP) med instämmande av Anna Tenje (M): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Malin Lauber (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ordet
tjänsteperson håller på att implementeras i Växjö kommun.
Jon Malmqvist (KD): Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Det
aktuella ärendet bygger på ett missförstånd då ordet tjänsteman enligt
Svenska Akademiens ordlista är att betrakta som könsneutralt. Förslaget
riskerar också att förringa, och i värsta fall förlöjliga, nödvändigt
jämställdhetsarbete inom andra viktigare områden. Växjö kommun bör
därtill upphöra med de språkråd som idag bedrivs på svag saklig grund.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande Anna Tenje (M) utser arbetsutskottets förslag som huvudförslag
i omröstningen. Därefter ställer ordförande Anna Tenje (M) Malin Laubers
(S) yrkande mot Jon Malmqvists (KD) yrkande för att utse motförslag och
konstaterar att kommunstyrelsen utser Malin Laubers yrkande till
motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
Ja för att rösta på Cheryl Jones Furs (MP) yrkande
Nej för att rösta på Malin Laubers (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 8 röster mot 6
röster för Malin Laubers yrkande. En person avstår från att rösta.
LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM
TJÄNSTGÖR
Malin Lauber
(S)
Per Schöldberg
(C)
Oliver
Rosengren (M)
Catharina
Winberg (M)
Eva Johansson
(C)
Cheryl Jones
Fur (MP)
Nils Fransson
(L)
Jon Malmqvist
(KD)
Tomas Thornell
(S)
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JA

NEJ

AVSTÅR

JA
JA
JA
JA
JA
JA
AVSTÅR
NEJ
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Martin Edberg
(S)
Gunnar
Storbjörk (S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Carin Högstedt
(V)
Ellen Franzén
(-)
Anna Tenje
(M), ordförande

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
Gunnar Nordmark
(L)

JA
JA

Omröstningsresultat 8
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§ 433

Dnr 2018-00434

Medborgarförslag om att förbjuda djur vid
nöjestillställningar
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige att avslår medborgarförslaget då en kommun saknar
lagliga möjligheter att generellt förbjuda djur vid nöjestillställningar som
cirkus eller annan offentlig förevisning av djur.
Bakgrund
En medborgare har föreslagit att Växjö kommun ska förbjuda djur vid
nöjestillställningar, så som cirkus, torgaktiviteter och Karl Oskar-dagarna.
Medborgaren anser att Växjö borde ligga i framkant på området och att djur
inte ska behöva vara ett nöje för människor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 536/2018 föreslagit att kommunfullmäktige att avslår
medborgarförslaget då en kommun saknar lagliga möjligheter att generellt
förbjuda djur vid nöjestillställningar som cirkus eller annan offentlig
förevisning av djur.
Tekniska nämnden har i § 187/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget då en kommun saknar lagliga möjligheter att generellt
förbjuda djur vid nöjestillställningar som cirkus eller annan offentlig
förevisning av djur.
Tekniska förvaltningen har i en skrivelse daterad 26 september 2018
redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att för att kunna
förbjuda djur vid nöjestillställningar krävs en ändring av Djurskyddslagen då
djurskyddsfrågor regleras av Djurskyddslagen med kompletterande
bestämmelser i Djurskyddsförordningen. Här finns bland annat
bestämmelser om hur djur ska hanteras, hållas och skötas samt vilka djur
som får föras omkring och förevisas offentligt. I gällande lagstiftning står att
följande djurarter inte får föras omkring och förevisas offentligt i
menagerier; apor, rovdjur med undantag för katt och hund, säldjur med
undantag för sjölejon, noshörningar, flodhästar, hjortdjur med undantag för
renar, giraffer, kängurur, rovfåglar, strutsfåglar och krokodildjur. För övriga
djur finns inget gällande förbud i lagstiftningen.
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Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 434

Dnr 2018-00596

Medborgarförslag om att förbjuda tiggeri
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
En medborgare har skickat in ett medborgarförslag där det föreslås att tiggeri
ska förbjudas då det enligt förslagsställaren ”inte har i dagens samhälle att
göra”.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 556/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutade i § 56/2018 att avslå en motion med förslaget
att ge Växjö kommun i uppdrag att skriva in ett tiggeriförbud i de lokala
ordningsföreskrifterna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
75 (101)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-12-04

§ 435

Dnr 2018-00443

Medborgarförslag om stöd från Växjö kommun rörande
etablering av "MiljöMackar"
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ställa sig positiv
till att se över möjligheten att skapa förutsättningar för privata näringsidkare
att etablera ”miljömackar” både på land och till sjöss, och uppdrar till
kommunstyrelsen att i samverkan med Växjö Energi AB (VEAB) genomföra
översynen.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett förslag om "miljömackar", vilket
innebär att kommunen ska stödja, uppmuntra och erbjuda plats för etablering
av helt fossilfria mackar. Dessa mackar ska enbart tillhandahålla hundra
procent fossilfria alternativ, så kallat ecobränsle. Dessutom önskar
förslagsställaren att det även ska finnas snabbladdare med alla typer av uttag
för elbilar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 555/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att ställa sig positiv till att se över möjligheten att
skapa förutsättningar för privata näringsidkare att etablera ”miljömackar”
både på land och till sjöss, och uppdrar till kommunstyrelsen att i samverkan
med Växjö Energi AB (VEAB) genomföra översynen.
Tekniska nämnden har i § 188/2018 yttrat sig enligt nedan:
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden ställer
sig positiv till förslagsställarens intentioner att underlätta för etablering av
fossilfria tankställen och föreslår kommunstyrelsen att som en lämplig åtgärd
bilda en arbetsgrupp med deltagare från kommunledningsförvaltningen,
tekniska förvaltningen, miljö och hälsoskyddskontoret, stadsbyggnadskontoret och VEAB, med uppdrag att inventera och föreslå lämpliga lägen
för nya etableringar av fossilfria mackar.
VEAB har i en skrivelse daterad 23 oktober 2018 lämnat nedanstående
yttrande:
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Växjö Energi är positiv till att det etableras miljömackar inom det
geografiska området Växjö. Växjö Energi har av kommunfullmäktige fått
ansvar att vara tekniksamordnare för kommun-organisationens interna
laddinfrastruktur, vilket syftar till att organisationens fordon enkelt skall
kunna laddas i anslutning till kommunens arbetsplatser. Växjö Energi har
även etablerat en snabbladdstation och semisnabbladdare på Kvarnvägen och
två semisnabbladdare på Samarkand för publik användning. Genom detta
uppdrag har Växjö Energi skaffat sig erfarenhet som andra aktörer i
samhället kan ha glädje av. Växjö Energi erbjuder sig därför att vara tekniskt
bollplank när privata aktörer vill anlägga miljömackar inklusive ladd
möjlighet.
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§ 436

Dnr 2018-00185

Medborgarförslag om att skapa ett monument för
veteraner
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. Vöfab har påbörjat ett
arbete i enlighet med medborgarens förslag. Avtäckning/invigning kommer
ske under 2019.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Växjö
kommun skapar en plats för reflektion och ro för veteraner som har
representerat Sverige i FN-sammanhang genom åren.
En skrivelse har också inkommit från Veteranerna Kronoberg med liknande
önskemål. Även i denna skrivelse poängteras vikten av en dedikerad plats.
Veteranerna Kronoberg önskar en minnessten, och föreslår Linnéparken som
lämplig placering.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 554/2018 föreslagit att kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget. Vöfab har påbörjat ett arbete i enlighet med
medborgarens förslag. Avtäckning/invigning kommer ske under 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 12 november 2018 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att svenskar deltar i
internationella operationer både civilt och militärt, och genom flera olika
organisationer – t.ex. FN, NATO, EU och OSSE. I många fall handlar det
om fredsbevarande insatser, i andra fall om understöd vid katastrofer – man
kan alltså vara veteran på olika sätt. Idémässigt bottnar operationer och
minnesmonument i värden som mänskliga rättigheter, fred, demokrati och
rättvisa.
Det finns minnesmärken för veteraner på en mängd orter, bl.a. i Stockholm,
Halmstad, Östersund, Karlstad, Trollhättan, Borås, Sundsvall. Dessutom är
veteranmonument på resning i Arvika, Malmö, Västerås, Eskilstuna, Umeå,
Örnsköldsvik, Härnösand, Skellefteå, Sollefteå och Helsingborg. (Källa:
Webbplats för Sveriges veteranförbund – fredsbaskrarna).
Det kommunala fastighetsbolaget Vöfab, som äger fastigheten (Museet 4)
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Museiparken vid Smålands museum, har påbörjat ett arbete i enlighet med
medborgarens och ovan nämnda skrivelses förslag. Vöfab planerar att
avtäckning/invigning av minnesstenen ska ske under 2019.
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§ 437

Dnr 2018-00536

Revidering av arvodesbestämmelser för
förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderade Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda daterat 7 november 2018, med följande ändring:
Gruppledare i kommunfullmäktige, 1–9 mandat
Gruppledare i kommunfullmäktige, 10 mandat -

5 7 12,5 % 17,5 %
10 12 25 % 30 %

Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har gett kommunkansliets sekretariat i
uppdrag att se över det styrande dokumentet Arvodesbestämmelse för
förtroendevalda, (KF § 45/2017). Syftet med översynen är främst att skapa
en större likriktighet och en enklare administrativ hantering. Samråd har
även skett med personalkontoret.
De föreslagna ändringarna har tagits fram tillsammans med
kommunstyrelsens ordförande, första vice ordförande samt beretts på ett
möte där företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige bjudits in för
diskussion och synpunkter. Det slutgiltiga förslaget har godkänts av
kommunstyrelsens ordförande.
Enligt § 13 i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda görs tolkning och
tillämpning av bestämmelserna av kommunstyrelsens organisations- och
personalutskott. Organisations- och personalutskottet har under åren gjort ett
antal tolkningar som nu arbetats in i den reviderade versionen. Dessa
tolkningar redovisas nedan i skrivelsen.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 100/2018 föreslagit att
kommunfullmäktige antar förslag till reviderade Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda daterat 7 november 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 15 oktober 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kommunstyrelsens ordförande har initierat ett arbete med att se över
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Syftet med översynen är främst
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att skapa en större likriktighet och en enklare administrativ hantering. Ett
antal ändringar presenteras i bilaga till tjänsteskrivelsen och rör bland annat
justering av antal timmar/uppdrag, att schemalagd tid tas bort samt att nytt
utskott under kommunstyrelsen har tillkommit. Dessutom har de tolkningar
som organisations- och personalutskottet gjort som inte tidigare varit med i
bestämmelserna skrivits in.
Bilagt till kommunchefens skrivelse har ett förslag till reviderade
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, daterat 7 november 2018, tagits
fram. Av förslaget framgår samtliga föreslagna revideringar.
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP): Kommunfullmäktige antar förslag till reviderade
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda daterat 7 november 2018, med
följande ändring:
Gruppledare i kommunfullmäktige, 1–9 mandat
Gruppledare i kommunfullmäktige, 10 mandat -

5 7 12,5 % 17,5 %
10 12 25 % 30 %

Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Cheryl Jones Furs (MP) yrkande.
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§ 438

Dnr 2018-00612

Bestämmelser för politiska sekreterare
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar regler för politiska sekreterare i Växjö kommun
enligt upprättat förslag. Reglerna gäller från och med den 1 januari 2019.
Bakgrund
Enligt kommunallagen, 4 kap 33-34 §§, får kommuner och landsting anställa
politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet.
Syftet med rollen är främst att avlasta de förtroendevalda i en del av deras
politiska arbete.
I samband med pågående översyn av arvodesbestämmelserna för
förtroendevalda har kommunstyrelsens ordförande gett kommunchefen i
uppdrag att se över funktionen med politiska samordnare.
Uppdraget har varit att skapa en modell för politiska sekreterare i Växjö
kommun som innebär att samtliga partier med representation i
kommunfullmäktige ska ha likvärdiga möjligheter till stöd i form av
politiska sekreterare. Mandatfördelningen i kommunfullmäktige ska styra
vilken omfattning av stöd i form politiska sekreterare ett parti har möjlighet
att få. Förändringen ska slutligen i princip vara kostnadsneutral jämfört med
den nuvarande modellen med politiska samordnare.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 573/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar
regler för politiska sekreterare i Växjö kommun enligt upprättat förslag.
Reglerna gäller från och med den 1 januari 2019.
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§ 439

Dnr 2018-00576

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens reglemente med följande
tillägg (kursiv text), i och med införandet av det nya utskottet,
kommunstyrelsens hållbarhetsutskott (KSHU):
Punkt 2.1
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott, och ett
organisations- och personalutskott samt ett hållbarhetsutskott.
Punkt 2.3
Arbetsutskottet bereder och lägger fram förslag till beslut i ärenden som
ska handläggas av kommunstyrelsen, förutom sådana ärenden som bereds
av organisations- och personalutskottet eller hållbarhetsutskottet.
Punkt 2.7
Hållbarhetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare
Punkt 2.8
Hållbarhetsutskottet är kommunstyrelsens beredande organ för strategiska
hållbarhetsfrågor och ska färdigställa, implementera och följa upp
kommunens hållbarhetsprogram, Växjö 2030.
Punkt 2.9
Hållbarhetsutskottet ansvarar för att ta erforderliga initiativ internt och
externt inom hållbarhetsområdet, genom exempelvis dialogmöten och ansvar
för samverkansråden för funktionsnedsättningsrörelsen.
Bakgrund
Från och med ny mandatperiod 1 januari 2019 inrättas ett nytt utskott under
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens hållbarhetsutskott (KSHU). I och med
detta behöver kommunstyrelsens reglemente uppdateras för att även
inkludera det nya utskottet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 572/2018 föreslagit följande:
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Kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens reglemente med följande
tillägg (kursiv text), i och med införandet av det nya utskottet,
kommunstyrelsens hållbarhetsutskott (KSHU):
Punkt 2.1
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott, och ett
organisations- och personalutskott samt ett hållbarhetsutskott.
Punkt 2.3
Arbetsutskottet bereder och lägger fram förslag till beslut i ärenden som
ska handläggas av kommunstyrelsen, förutom sådana ärenden som bereds
av organisations- och personalutskottet eller hållbarhetsutskottet.
Punkt 2.7
Hållbarhetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare
Punkt 2.8
Hållbarhetsutskottet är kommunstyrelsens beredande organ för strategiska
hållbarhetsfrågor och ska färdigställa, implementera och följa upp
kommunens hållbarhetsprogram, Växjö 2030.
Punkt 2.9
Hållbarhetsutskottet ansvarar för att ta erforderliga initiativ internt och
externt inom hållbarhetsområdet, genom exempelvis dialogmöten och ansvar
för samverkansråden för funktionsnedsättningsrörelsen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 12 november 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att följande
tillägg nedan (kursiv text) har gjorts i kommunstyrelsens reglemente i och
med införandet av det nya utskottet, KSHU:
Punkt 2.1
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott, och ett
organisations- och personalutskott samt ett hållbarhetsutskott.
Punkt 2.3
Arbetsutskottet bereder och lägger fram förslag till beslut i ärenden som
ska handläggas av kommunstyrelsen, förutom sådana ärenden som bereds
av organisations- och personalutskottet eller hållbarhetsutskottet.
Punkt 2.7
Hållbarhetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare
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Punkt 2.8
Hållbarhetsutskottet är kommunstyrelsens beredande organ vissa ärenden
inom områdena miljö, mångfald, jämställdhet, folkhälsa och cirkulär
ekonomi.
Punkt 2.9
Hållbarhetsutskottet ansvarar för att ta erforderliga initiativ internt och
externt, genom exempelvis dialogmöten, inom områdena nämnda i punkt 2.8.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Carin Högstedt (V): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 440

Dnr 2018-00590

Vård- och omsorgsavgifter för år 2019
Kommunstyrelsens förlag
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för vårdoch omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari
2019.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera belopp i
tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift
om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och
zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader,
Riksdagens eventuella beslut om att höja underhållsstödet och om att ersätta
dagens radio- och TV-avgift med en individuell public service- avgift, samt
minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter
för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2019”.
3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en hemtjänsttimme till
381 kronor.
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och
lämnar följande skriftliga reservation: Då kommunstyrelsen saknar en
uppfattning över hur omsorgsavgifterna i Växjö kommun står sig i
jämförelse med andra likvärdiga kommuner, så gör den socialdemokratiska
samt vänsterpartistiska gruppen bedömningen att kommunstyrelsens
ledamöter inte kan göra en korrekt uppskattning huruvida avgifterna är
skäliga eller ej. Därför reserverar sig S-gruppen samt V-gruppen i förmån för
Tomas Thornells återremissyrkande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 2002.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i uppdrag
att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan.
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att
tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och välfärd
avseende den verksamhet som överflyttades från omsorgsförvaltningen 1
januari 2017. (KF §340,2016-12-20)
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Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter
revideras årligen. Alla ändringar som föreslås börjar gälla från och med 1
januari 2019 framgår av bilaga 2.
En del belopp kan inte preciseras eftersom kostnader som påverkas av
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader, Riksdagens eventuella beslut om
att höja underhållsstödet och om att ersätta dagens radio- och TV-avgift med
en individuell public service- avgift, samt minimibeloppets storlek efter
socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen 2019” ännu inte är fastställda. Beloppen
meddelas under december och då kommer 2018 års belopp att ersättas med
de som kommer att gälla 2019. Dessa delar är markerade med kursiv text i
tillämpningsanvisningarna samt framgår i bilaga 3.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 571/2018 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för vårdoch omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari
2019.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera belopp i
tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift
om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och
zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader,
Riksdagens eventuella beslut om att höja underhållsstödet och om att ersätta
dagens radio- och TV-avgift med en individuell public service- avgift, samt
minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter
för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2019”.
3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en hemtjänsttimme till
381 kronor.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 161/2018 beslutat följande:
1. Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att anta
reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö
kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2019.
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2. Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna som
påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader, Riksdagens eventuella beslut om
att höja underhållsstödet och om att ersätta dagens radio- och tv- avgift med
en individuell public service- avgift, samt minimibeloppets storlek efter
socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen 2019”.
3. Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 381 kronor.
Omsorgsnämnden har i § 87/2018 beslutat följande:
1. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta reviderade
tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun.
Avgifterna börjar gälla 1 januari 2019.
2. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna som
påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader, Riksdagens eventuella beslut om
att höja underhållsstödet och om att ersätta dagens radio- och tv- avgift med
en individuell public service- avgift, samt minimibeloppets storlek efter
socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen 2019”.
3. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 381 kronor.
Yrkanden
Tomas Thornell (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidare utredning.
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om ärendet ska behandlas på dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att det ska behandlas på dagens
sammanträde.
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Ordförande frågar sedan om Oliver Rosengrens (M) yrkande kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
Ja för att rösta på Oliver Rosengrens (M) yrkande
Nej för att rösta på Tomas Thornells (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med nio röster mot
sex röster för Tomas Thornells (S) yrkande.
LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM
TJÄNSTGÖR
Malin Lauber
(S)
Per Schöldberg
(C)
Oliver
Rosengren (M)
Catharina
Winberg (M)
Eva Johansson
(C)
Cheryl Jones
Fur (MP)
Nils Fransson
(L)
Jon Malmqvist
(KD)
Tomas Thornell
(S)
Martin Edberg
(S)
Gunnar
Storbjörk (S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Carin Högstedt
(V)
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JA

NEJ

AVSTÅR

NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
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Ellen Franzén
(-)
Anna Tenje
(M), ordförande

Gunnar Nordmark
(L)

JA
JA

Omröstningsresultat 9
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§ 441

Dnr 2018-00584

Hemställan från Wexnet AB om förvärv av nybildat
dotterbolag
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner att Wexnet AB får förvärva ett nybildat
dotterbolag.
2. Kommunfullmäktige förrättar i särskilt beslut val av styrelseledamöter och
suppleanter som representerar ägaren Växjö kommun.
3. Kommunfullmäktige förrättar i särskilt beslut val av lekmannarevisor och
suppleant som idag representerar ägaren Växjö kommun.
4. Kommunfullmäktige godkänner bifogad bolagsordning.
Bakgrund
Wexnet AB styrelse har beslutat att förvärva ett nybildat dotterbolag, och har
i en skrivelse daterad 6 november 2018 hemställt om följande till
kommunfullmäktige i Växjö kommun:
• att Wexnet AB får förvärva ett nybildat dotterbolag
• att utse samma styrelseledamöter och suppleanter som idag sitter i
styrelsen för Wexnet AB och som representerar ägaren Växjö
kommun
• att utse samma lekmannarevisor och suppleant som idag
representerar ägaren Växjö kommun
• att godkänna bifogad bolagsordning.
Ärendet har behandlats av VKAB styrelse.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 557/2018 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Wexnet AB får förvärva ett nybildat
dotterbolag.
2. Kommunfullmäktige förrättar i särskilt beslut val av styrelseledamöter och
suppleanter som representerar ägaren Växjö kommun.
3. Kommunfullmäktige förrättar i särskilt beslut val av lekmannarevisor och
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suppleant som idag representerar ägaren Växjö kommun.
4. Kommunfullmäktige godkänner bifogad bolagsordning.
Wexnet har på styrelsemöten 23 maj 2017 (§ 21), 16 augusti 2017 (§ 25), 23
maj 2018 (§ 22) behandlat frågan rörande bildandet av ett dotterbolag.
VKAB har i § 5/2018 blivit informerade av behovet av att bilda ett
dotterbolag till Wexnet AB.
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§ 442

Dnr 2018-00595

Inkråmsöverlåtelse avfallsverksamhet till Södra
Småland Avfall & Miljö AB/SSAM
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att till bolaget Södra Smålands Avfall och
Miljö överlåta byggnader, anläggningar och andra tillgångar och skulder i
enlighet med bilagt förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Växjö har beslutat att bilda ett bolag för kommunens
avfallsverksamhet enligt miljöbalken. I beslutsunderlaget framgår att ett
överlåtelseavtal ska tecknas där tillgångar som tillhör avfallsverksamheten
hanteras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 559/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att till bolaget Södra Smålands Avfall och Miljö överlåta byggnader,
anläggningar och andra tillgångar och skulder i enlighet med bilagt förslag.
Tekniska nämndens har i § 217/2018 föreslagit kommunfullmäktige att
besluta att till bolaget Södra Smålands Avfall och Miljö överlåta byggnader,
anläggningar och andra tillgångar och skulder i enlighet med bilagt förslag.
Förvaltningschefen har i en skrivelse 24 oktober 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas Inkråmsöverlåtelse
avfallsverksamhet till bolaget Södra Småland Avfall & Miljö AB.
Kommunen överlåter till bolaget byggnader, anläggningar och andra
tillgångar och skulder, och äganderätten till den överlåtna egendomen
övergår till bolaget 2019-01-01.
Överlåtelsen baseras i huvudsak på anläggningsregister och balansräkning
per 2018-12-31. Tillgångarna värderas till bokfört värde med undantag för
den s k förbehandlingsanläggningen för matavfall för vilken en separat
värdering genomförts med hjälp av Ernst & Young.
Dessutom:
• Mark, deponier och lakvattenhantering flyttas inte över till bolaget.
• Lager och förrådsmaterial med ringa värde övergår till bolaget utan
ersättning.
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•
•
•
•

•
•
•
•

Kvarvarande kundfordringar avseende tiden före 2019-01-01 kvarstår
i respektive kommun.
Eventuellt kvarvarande fakturering avseende tiden före 2019-01-01
faktureras av berörd kommun. Intäkten tillförs berörd kommun.
I de fall det finns kvarvarande obetalda leverantörsskulder avseende
tiden före 2019-01-01 kvarstår dessa i respektive kommun.
I de fall en verksamhetsövergång sker från kommun till bolaget tar de
anställda med sig kvarstående semesterdagar till den nya
arbetsgivaren. Dessa semesterdagar innebär en bokföringsmässig
skuld som regleras genom att berörd kommun betalar in aktuellt
belopp per 2018-12-31 till bolaget.
I de fall det finns ytterligare skulder avseende tiden före 2019-01-01
betalas dessa av berörd kommun. Kostnaden belastar berörd
kommun.
Fonderade medel för sluttäckning och efterkontroll av deponier
kvarstår i kommun.
När bolaget övertar verksamheten från respektive kommun flyttas
eventuella skulder till renhållningskollektivet i
renhållningsverksamheten till bolaget.
Reglering sker genom fakturering, när de bokförda värdena 2018-1231 är fastställda och bokslut 2018 är fastställt. Nettoreglering sker
enligt avtalets bilaga 1.
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§ 443

Dnr 2017-00734

Överlämnande av vissa allmänna handlingar från Växjö
kommuns överförmyndarnämnd till
överförmyndarnämnden östra Kronoberg
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens överförmyndarnämnd till
överförmyndarnämnden östra Kronoberg ska överlämna de allmänna
handlingarna i pågående ärenden i nämndens verksamhet samt övriga
handlingar som behövs i överförmyndarnämnden östra Kronobergs
verksamhet.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2018 beslutade
Växjö kommunfullmäktige att samverka i en gemensam nämnd för
överförmyndarverksamhet och antog reglemente för
överförmyndarnämnden östra Kronoberg. Även kommunfullmäktige i
Alvesta, Lessebo och Tingsryds kommuner har beslutat om samverkan i
överförmyndarnämnden östra Kronoberg. I och med dessa beslut upphör
överförmyndarnämnderna i de deltagande kommunerna och istället överförs
verksamheten till överförmyndarnämnden östra Kronoberg den 1 januari
2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 560/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att kommunens överförmyndarnämnd till överförmyndarnämnden östra
Kronoberg ska överlämna de allmänna handlingarna i pågående ärenden i
nämndens verksamhet samt övriga handlingar som behövs i
överförmyndarnämnden östra Kronobergs verksamhet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 14 november 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att hos
överförmyndarnämnden finns allmänna handlingar som behövs för
handläggning av vissa ärenden hos överförmyndarnämnden östra Kronoberg
från och med den 1 januari 2019. Därutöver finns handlingar utan direkt
koppling till specifika ärenden, såsom olika riktlinjer, som behöver
överlämnas till överförmyndarnämnden östra Kronoberg.
Enligt 15 § arkivlagen krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en
kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar. För att
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den gemensamma överförmyndarnämnden ska kunna fortsätta handlägga de
ärenden som pågår i kommunens överförmyndarnämnd den 31 december
2018 måste därför fullmäktige besluta om överlämnande av vissa allmänna
handlingar. Avslutade ärenden och andra handlingar som inte behövs för
överförmyndarnämnden östra Kronoberg behålls av respektive kommun.
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§ 444

Dnr 2018-00632

Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) övertagande
av vården av allmänna handlingar från tekniska
nämnden
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden ska överlämna allmänna
handlingar i pågående ärenden som berörs av bolagets ansvarsområden samt
all information kopplat till verksamhetssystemet EDP Future Avfall till
Södra Smålands avfall och miljö (SSAM). Övertagandet gäller från och med
den 1 januari 2019.
Bakgrund
I februari 2018 fattade Växjö kommuns kommunfullmäktige beslut om att
bilda ett gemensamt avfallsbolag tillsammans med Tingsryd, Älmhult,
Lessebo och Markaryds kommuner. Bolaget fick namnet Södra Smålands
avfall och miljö (SSAM) och ska ansvara för sophämtning,
återvinningscentraler och slamtömning. Bolaget bildades i april 2018, men
den operativa starten för verksamheten blir den 1 januari 2019.
Hos tekniska nämnden finns allmänna handlingar som krävs för
handläggning av ärenden hos SSAM. Därutöver finns handlingar utan direkt
koppling till specifika ärenden, så som information i verksamhetssystemet
EDP, vilket även behövs överlämnas till SSAM.
Enligt 15 § arkivlagen krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en
kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 575/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att tekniska nämnden ska överlämna allmänna handlingar i pågående
ärenden som berörs av bolagets ansvarsområden samt all information
kopplat till verksamhetssystemet EDP Future Avfall till Södra Smålands
avfall och miljö (SSAM). Övertagandet gäller från och med den 1 januari
2019.
Tekniska nämnden har i § 223/2018 föreslagit följande:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att tekniska
nämnden till Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) ska överlämna
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allmänna handlingar i pågående ärenden som berörs av bolagets
ansvarsområden samt all information kopplat till verksamhetssystemet EDP
Future Avfall. Övertagandet gäller från och med den 1 januari 2019.
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§ 445

Dnr 297092

Övrigt
Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) tackar kommunstyrelsen för
gott samarbete under den gångna mandatperioden, och riktar ett särskilt tack
till de ledamöter och ersättare som deltar på sitt sista sammanträde i
kommunstyrelsen. Ordförande önskar alla närvarande en god jul och gott
nytt år, och välkomnar alla till kommunstyrelsens julmiddag samma kväll.
Nils Fransson (L) tackar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för sin
tid i kommunstyrelsen.
Carin Högstedt (V) tackar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för sin
tid i kommunstyrelsen.
Per Schöldberg (C) tackar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för sin
tid i kommunstyrelsen.
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§ 446

Dnr 2018-00633

Kretsloppspark på Norremark
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att etablera och driva återbruk i Växjö
Kretsloppspark vid Norremark i Södra Smålands Avfall och Miljö:s (SSAM)
regi. Frågan kring investering kommer lyftas till SSAM:s styrelse för beslut i
februari 2019.
Bakgrund
Tekniska förvaltningen fick 2015 uppdraget att etablera Växjö Återbruksby
(ÅBB). En rad olika alternativ av fysisk utformning, organisation och
finansiering har därefter prövats och hanterats i olika politiska forum, dock
utan att något slutligt investeringsbeslut har fattats. Huvudskälet till uteblivit
investeringsbeslut är att det hittills har saknats ett finansieringsupplägg för
driften och byggkostnaderna. Målsättningen att finansiera verksamheten helt
baserad på marknadens villkor med hyror utan offentliga medel har prövats
utan framgång.
Tekniska nämnden beslutade 2016-10-20 § 148 om projektplan för ÅBB:n
och begärde hos kommunstyrelsens arbetsutskott att ge tekniska
förvaltningen i uppdrag genomföra fortsatt projektering av återbruksby på
Norremark samt återkomma med förslag till beslut inför anbudsförfrågan
med investeringsutgift.
Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2015-00450 § 605 2016-11-08 gav
tekniska nämnden i uppdrag att genomföra fortsatt projektering av
återbruksbyn på Norremark samt återkomma med förslag till beslut inför
anbudsförfrågan med investeringsutgift.
Vidare finns etablering av ÅBB:n beslutad i Växjö kommuns avfallsplan och
i KF:s budget för 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 578/2018 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar att etablera och driva återbruk i Växjö
Kretsloppspark vid Norremark i Södra Smålands Avfall och Miljö:s (SSAM)
regi. Frågan kring investering kommer lyftas till SSAM:s styrelse för beslut i
februari 2019.
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Tekniska nämnden har i § 218/2018 föreslagit följande:
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att etablera och driva
återbruk i Växjö Kretsloppspark vid Norremark i Södra Smålands Avfall och
Miljö:s (SSAM) regi. Frågan kring investering kommer lyftas till SSAM:s
styrelse för beslut i februari 2019.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
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