Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-18

På distans via applikationen Microsoft Teams
och i A-salen, Växjö kommunhus, kl. 13:30 –
16:00

Tid och plats

Beslutande

Anna Tenje (M), Ordförande (A-salen)
Eva Johansson (C), 1:e vice ordförande (Distans)
Malin Lauber (S), 2:e vice ordförande (A-salen)
Oliver Rosengren (M) (Distans)
Catharina Winberg (M) (Distans)
Ulf Hedin (M) (Distans)
Jon Malmqvist (KD) (Distans)
Gunnar Nordmark (L) (Distans)
Magnus Wåhlin (MP) (Distans)
Julia Berg (S) (Distans)
Martin Edberg (S) (Distans)
Rose-Marie Holmqvist (S) (Distans)
Tomas Thornell (S) (Distans)
Maria Garmer (V) (Distans)
Conny Lindahl (SD) (Distans)

Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Sofia Stynsberg (M) (Distans)
Andreas Olsson (C) (Distans)
Arijeta Reci (S) (Distans)
Pernilla Tornéus (M) (Distans)
Anton Olsson (M) (Distans)
Lena Wibroe (M) (Distans)
Anna Zelvin (KD) (Distans)
Susanna Röing (L) (Distans)
Cheryl Jones Fur (MP) (Distans)
Gunnar Storbjörk (S) (Distans)
Martina Forsberg (S) (Distans)
Otto Lindlöf (S) (Distans)
Tony Lundstedt (S) (Distans)
Johnny Werlöv (V) (Distans)
Christer Svensson (SD) (Distans)

Tjänstepersoner

Monica Skagne, kommunchef (A-salen)
Rebecca Martinsson, gruppchef
planeringsavdelningen, § 240 (Distans)
Henrik Wibroe, stadsarkitekt
stadsbyggnadskontoret, § 241 (Distans)
Christer Carlsson, VD Vöfab, § 242 (Distans)
Andreas Gylling, Vöfab, § 242 (Distans)
Tony Söderena, Vöfab, § 242 (Distans)

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Thomas Ekelius, förvaltningschef kultur- och
fritidsförvaltningen, § 242 (Distans)
Fredrik Pettersson, sekreterare (A-salen)

Justering
Justerare

Malin Lauber

Plats och tid

Kansliavdelningen

Justerade paragrafer

§§ 239-298

Ajournering

Klockan 15:05 – 15:20 för paus.

Anmärkning

På grund av Coronapandemin genomfördes
sammanträdet i huvudsak på distans via
applikationen Microsoft Teams (se
närvaroförteckning)

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Fredrik Pettersson

Ordförande

……………………………………
Anna Tenje

Justerare

……………………………………
Malin Lauber
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2020-08-18 är
justerat.
Anslagsdag

2020-08-28

Anslaget tas ner

2020-09-21

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen

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

………………………………………………………
Fredrik Pettersson
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§ 239 Dnr 302917
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Information från Växjö Kommunföretag AB ...................................... 14

§ 245 Dnr 2020-00017

Redovisning av delegeringsbeslut ....................................................... 15
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Redovisning av protokoll ........................................................................16
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§ 248 Dnr 2019-00258

Val av representanter till parlamentarisk arbetsgrupp - garanti
för äldres tillgång till anpassat boende ............................................18

§ 249 Dnr 2020-00258

Val av ny ersättare i Winnet Kronoberg efter Dunya Mardan
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Kommunstyrelsens beslut .......................................................................19
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Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande yttrande över
Boverkets remiss om förslag till föreskrifter och allmänna råd om
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Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande yttrande över
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Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av uppdrag om att utreda kulturskolans och
fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet................................... 38
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Uppföljning enligt kommunallagen av de kommunala bolagen
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Samordningsförbundet Värend 2019 ................................................. 84
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§ 239

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.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 240

Dnr 2019-00313

Campusplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till Campusplan som underlag
för samråd med berörda invånare, nämnder, styrelser och myndigheter
m.fl.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i augusti 2019 kommunchefen i uppdrag att
tillsammans med Linnéuniversitet ta fram en campusplan.
Under det gånga året har förutsättningar studerats, omvärldsanalys
gjorts och utvecklingsområden arbetats fram. Utvecklingsområdena har
godkänts av styrgruppen i december 2019 och dessa har sedan legat till
grund för framtagande detta förslag till campusplan.
Syftet med campusplanen är att ange ramar och peka ut riktningen för
den fortsatta utvecklingen av ett stadsintegrerat campusområde. Detta
med utgångspunkt från de visioner som aktörerna har dels gällande
utveckling av fysisk miljö samt Växjö som universitetsstad och dels
utifrån strategier gällande utveckling av Linnéuniversitetet och dess
kunskapsmiljöer.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 254/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna förslaget till Campusplan som underlag
för samråd med berörda invånare, nämnder, styrelser och myndigheter
m.fl.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 15 maj 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 241

Dnr 2020-00359

Information om Träbyggnadspris 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Henrik Wibroe, stadsarkitekt, informerar om Växjö kommuns
träbyggnadspris för 2022. En jury har tagit fram tre nomineringar till
priset:
•
•
•

Tetraedern, Brände udde.
Hus Charlie, Videum Science Park.
Vallvikens förskola, Välludden.

De nominerade kommer nu att marknadsföras fram till att beslut fattas
om vinnaren i KSAU den 27 oktober. Prisutdelning och offentliggörande
sker i Växjö kommuns kontaktcenter den 29 oktober klockan 18:00.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 242

Dnr 2015-00814

Information om ny simhall i Växjö
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Vd Christer Carlsson. Andreas Gylling och Tony Söderena från Vöfab
samt Thomas Ekelius, förvaltningschef för kultur- och
fritidsförvaltningen, informerar om planeringsarbetet med en ny simhall
i Växjö.

Det informerar om förutsättningarna och ekonomin för renovering av den
nuvarande simhallen med olika alternativ med helt stängd eller delvis stängd
hall under arbetets gång. Dessutom redogörs för förutsättningarna för en
möjlig tillbyggnad av en 50-metersbassäng.
Kalkyler och övrigt underlag som arbetsgruppen tagit fram kommer med
start den 19 augusti att publiceras på Vöfabs hemsida så att allmänheten ka
ta del av informationen.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 243

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Catharina Winberg (M) informerar om konferensen Build in Wood som
skulle ägt rum i Köpenhamn den 25-26 augusti. Konferensen äger istället
rum digitalt.
Magnus Wåhlin (MP) informerar från extra stämma i föreningen Refarm
Linné.
Cheryl Jones Fur (MP) informerar från konferensen European Urban
Eesilience Forum.
Kommunchef Monica Skagne informerar om sommaren i
kommunkoncernen och om koncernledningsträff den 20 augusti med
fokus på styrmodellen och varumärket Växjö kommun.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 244

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Ordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), Catharina Winberg (M)
informerar om att styrelsens presidium under måndag eftermiddag den
24 augusti kommer träffa samtliga dotterbolagens presidium för en
avstämning av ekonomi och läget med anledning av Coronapandemin.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 245

Dnr 2020-00017

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens
beslut om delegering enligt 6 kap 37 § Kommunallagen. Redovisningen i
rapporten gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 19 maj 2020 till
och med 9 augusti 2020. Beslut som redovisas i liggare är registrerade
20 maj till 3 juli.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 246

Dnr 2020-00018

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 19 maj och 2 juni och 16
juni redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts protokoll från 26 maj och 2 juni
redovisas för kommunstyrelsen.
VKAB:s protokoll från 2 juni redovisas för kommunstyrelsen.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 247

Dnr 2020-00379

Sammanträdestider 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer för sin del förslag till sammanträdestider
för 2021.
Bakgrund
Ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess utskott har tagits fram av kansliavdelningen.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdestider 2021
Beslutet skickas till

För åtgärd
Kansliavdelningen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 248

Dnr 2019-00258

Val av representanter till parlamentarisk
arbetsgrupp - garanti för äldres tillgång till
anpassat boende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser följande personer till den parlamentariska
arbetsgrupp som ska ta fram förslag på en garanti för anpassat boende
för äldre:
Anna Zelvin (KD)
René Jaramillo (M)
Margareta Jonsson (C)
Magnus P Wåhlin (MP)
Lars Rejdnell (L)
Carin Högstedt (V)
Pernilla Wikelund (SD)
Tomas Thornell (S)
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 68/2020 att tillsätta en parlamentarisk
arbetsgrupp för att ta fram förslag på en garanti för anpassat boende för
äldre. Vilka personer som ska ingå i arbetsgruppen, samt direktiv för det
fortsatta arbetet kommer beslutas om vid ett senare tillfälle.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 285/2020 lämnat förslag till beslut i ärendet.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 249

Dnr 2020-00258

Val av ny ersättare i Winnet Kronoberg efter Dunya
Mardan (V)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Elisabet Flennemo (V) till ny ersättare i
Resurscentrum för kvinnor i Kronoberg, ideell förening till och med
ordinarie stämma 2021.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 161/2020 beviljat Dunya Mardans (V) avsägelse
från uppdraget som ersättare i Resurscentrum för kvinnor i Kronoberg,
ideell förening.
Beslutet skickas till
Elisabet Flennemo
Winnet Kronoberg

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 250

Dnr 2020-00006

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
juni 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport efter juni 2020.
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 § 287/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
besluta att godkänna månadsrapport efter juni 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse den 25 juni 2020 lämnat en
månadsrapport efter juni. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att
Helårsprognosen bedöms till ett förväntat överskott på 10 miljoner
kronor för kommunstyrelsens samtliga verksamheter. Förbättringen
mot föregående rapport beror på måltidsorganisationens bedömning av
helårsprognosen.
Beslutet skickas till
Ekonomi- och finanschefen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 251

Dnr 2020-00232

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande
yttrande över Miljödepartementets remiss av
Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter om
översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 269/2020 av tidsskäl yttrat sig över
Miljödepartementets remiss av Naturvårdsverkets och Statskontorets
rapporter om översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet.
Enligt gällande rutin anmäls beslutet till kommunstyrelsen.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 252

Dnr 2020-00280

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande
yttrande över Boverkets remiss om förslag till
föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 270/2020 av tidsskäl yttrat sig över Boverkets
remiss om förslag till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning.
Enligt gällande rutin anmäls beslutet till kommunstyrelsen.
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§ 253

Dnr 2020-00235

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande
yttrande över Socialdepartementets remiss av SOU
2020:01 Översyn av yrket personlig assistent
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 268/2020 av tidsskäl yttrat sig över
Socialdepartementets remiss av SOU 2020:01 Översyn av yrket personlig
assistent.
Enligt gällande rutin anmäls beslutet till kommunstyrelsen.
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§ 254

Dnr 2020-00197

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande
yttrande över Infrastrukturdepartementets remiss av
energimarknadsinspektionens rapport med förslag
för genomförande av EU-lagstiftning på
elmarknadsområdet samt för genomförande av
vissa delar av det omarbetade förnybartdirektiven
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 252/2020 av tidsskäl yttrat sig över
Infrastrukturdepartementets remiss av energimarknadsinspektionens
rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på
elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det
omarbetade förnybartdirektiven.
Enligt gällande rutin anmäls beslutet till kommunstyrelsen .
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§ 255

Dnr 2020-00430

Anmälan av kommunstyrelsens ordförandes
delegeringsbeslut - Uppdrag att inom ramen för ISFsamarbetet göra inköp till ett beredskapslager för
Växjö kommuns behov av skyddsutrustning och
materiel på grund av Coronapandemin
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har på delegationen om brådskande
ärenden fattat beslut om uppdrag att inom ramen för ISF-samarbetet
göra inköp till ett beredskapslager för Växjö kommuns behov av
skyddsutrustning och materiel på grund av Coronapandemin.
Enligt gällande rutin anmäls beslutet till kommunstyrelsen.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
25 (105)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-18

§ 256

Dnr 2020-00399

Redovisning av svar på skrivelse om att upprätta
kamerabevakning vid minnesmonumentet av Carl
von Linné - Conny Lindahl (SD) och Christer
Svensson (SD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar kommunstyrelsens ordförandes svar daterat
25 juni 2020 på skrivelse om att upprätta kamerabevakning vid
minnesmonumentet av Carl von Linné - Conny Lindahl (SD) och
Christer Svensson (SD).
Protokollsanteckning
Conny Lindahl (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:
Sverigedemokraterna är generellt positiva till utökad satsning på
strategisk kamerabevakning. I ett förebyggande och utredande
brottsperspektiv är platsen där monumentet Linné står en av många
platser som vi generellt tycker ska bevakas.
Bakgrund
Den 21 juni 2020 inkom Sverigedemokraterna Växjö med en skrivelse till
kommunstyrelsen angående upprättande av skydd av
minnesmonumentet av Carl von Linné i Linneparken Växjö. Detta bland
annat med anledning av en förannonserad demonstration av Antifa
Sverige den 27 juni 2020.
Sverigedemokraterna skickade in skrivelsen den 21 juni. Skrivelsen
handlade bland annat om en demonstration den 27 juni. Då varken
arbetsutskottet eller kommunstyrelsen hade något sammanträde efter
16 juni, svarade kommunstyrelsens ordförande på skrivelsen direkt till
Sverigedemokraterna i en skrivelse daterad 25 juni.
Beslutet skickas till
För kännedom
Conny Lindahl
Christer Svensson
Säkerhetschefen
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§ 257

Dnr 2018-00613

Återrapportering av uppdrag med anledning av
skrivelse om förändringar i reglementet för
färdtjänst
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen.
Bakgrund
Tomas Thornell (S) har den 19 november 2018 inkommit med en
skrivelse till kommunstyrelsen om förändringar i reglementet för
färdtjänst. Av skrivelsen framgår att det i regelverket till färdtjänsten
står att barn 12 år eller yngre behöver ledsagare när de använder sig av
färdtjänst. Detta skapar en orimlig situation då föräldrar eller andra
ledsagare inte alltid har möjligheten att följa med på dessa resor. Det är
orimligt att alla barn som fått beviljad färdtjänst ska inte ges samma
möjlighet till en aktiv fritid på grund av brister i vårt regelverk. Istället
bör en individuell bedömning göras för att se om det finns behov av
ledsagare vid färdtjänst eller inte.
Thornell föreslår att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att
se över regelverket för färdtjänst så att barn under 12 år inte per
automatik ska behöva ledsagare vid resor via färdtjänst. Istället bör en
individuell bedömning göras.
Kommunstyrelsen beslutade följande i § 25/2019:
Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget. Kommunstyrelsen uppdrar
därför till kommunchefen att uppvakta Region Kronoberg samt övriga
kommuner som är anslutna till färdtjänstavtalet för ett gemensamt
ställningstagande i frågan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 253 föreslagit att kommunstyrelsen ska notera
återrapporteringen.
Redogörelsen i kommunchefens skrivelse daterad 25 maj 2020 syftar till
att beskriva vad som hänt i frågan sedan kommunstyrelsens beslut 2019.
Växjö kommuns representant i färdtjänstfrågor meddelade i maj 2019 att
frågan har lyfts med Region Kronoberg där den har diskuterats med
övriga kommuner i länet. Det som möter hinder är att flertalet
kommuner ingår i det så kallade färdtjänstavtalet, och enligt ordförande
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i Trafiknämnden, Carina Bengtsson (C) är det i första hand en fråga för
anslutna kommuner att gemensamt diskutera och sedan förorda en
eventuell ändring. Att Växjö kommun som ensam kommun förespråkar
en ändring i avtalet bedöms ”problematiskt”.
Sakfrågan lyftes också av kommunens representant på möte i forumet
”Färdtjänstgruppen” den 24 april 2019, men tyvärr är forumet vare sig
drivande eller beslutande i frågan.
Även kommunchef Monica Skagne har diskuterat frågan med
Trafiknämndens ordförande, och på så vis tagit frågan vidare.
I maj 2020 ställdes frågan igen till Trafiknämndens ordförande hur
status är, och Växjö kommun fick då följande svar:
Kommunala sektionen beslutade att se över regelverket för färdtjänst.
Vårt uppdrag är att vara sammankallande och hålla ihop arbetsgruppen.
När det gäller att låta barn under 12 år resa ensamma, hade vi ett förslag.
Tanken var att vi skulle prova den iden tills regelverket hade setts över.
Efter att jag och Monica Skagne haft ett samtal, konstaterade Monica att
vi inte kan göra några avvikelser från regelverket. Det har varit ett möte
planerat, men fick ställas in på grund av corona. Vi kommer att göra ett
nytt försök till möte, i slutet av sommaren. Kallelse kommer i dagarna.
Beslutet skickas till
För kännedom
Region Kronoberg
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§ 258

Dnr 2019-00071

Plan för odling i staden, tätorterna och den
tätortsnära landsbygden i Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar Plan för odling i staden, tätorterna och den
tätortsnära landsbygden i Växjö kommun.
Bakgrund
Kommunchefen fick den 24 januari 2019 i uppdrag att ta fram att förslag
till prioriteringar och organisering av odlingar i Växjö. I uppdraget ingick
att kartlägga framtida behov och möjligheter samt tydliggöra mål-, roll
och resursfördelning för arbetet med odlingar kopplat till Hållbara Växjö
2030. Kartläggningen som är gjord ligger till grund för förslaget till plan.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 35/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
anta Plan för odling i staden, tätorterna och den
tätortsnära landsbygden i Växjö kommun.
Kommunchefen har i en skrivelse den 23 januari 2020 redogjort ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår det att planens syfte
är att tydliggöra den politiska viljeinriktningen och odlingens roll och
möjligheter att bidra till lösningar av utmaningarna och därmed till
måluppfyllelse av Hållbara Växjö 2030.
Planen för odling i staden, tätorterna och den tätortsnära landsbygden i
Växjö kommun är indelad i fyra utvecklingsområden; Bostadsnära odling,
Lärande för livet och hälsosamma matvanor, Livsmedelsförsörjning och
entreprenörskap, och Resiliens för klimat- och samhällsförändringar.
Dessa fyra områden täcker i sin tur in odling både i staden, tätorterna
utanför centralorten och på landsbygden samt i randzonen däremellan.
Planen syftar, genom sin form, även till att vara vägledande och
inspirerande för andra aktörer och individer som vill bidra i samma
riktning.
Yrkanden
Magnus Wåhlin (MP): Bifall till hållbarhetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt hållbarhetsutskottets förslag.
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 259

Dnr 2020-00342

Ekonomisk uppföljning av Coronapandemin för
perioden mars-maj 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Ekonomisk uppföljning coronapandemin
för perioden mars-maj 2020.
Bakgrund
I den till kommunstyrelsens rapporterade ekonomiska uppföljningen per
den 30 april 2020 redovisades nämndernas och bolagens ekonomiska
konsekvenser av pågående coronapandemin för mars-april 2020. I
denna rapportering redovisas ekonomiska konsekvenser ackumulerat till
och med maj månad samt även information av vidtagna åtgärder inom
ekonomiadministrationen för att underlätta för det lokala näringslivet.
I redovisningen ingår inte coronapandemins effekter på Växjö kommuns
skatteintäkter. I uppföljningen per april framgår ett betydligt försämrat
förväntat utfall för skatteintäkterna som vägs upp av tillfälliga statliga
bidrag för år 2020, en prognos som är mycket osäker. Ny prognos
kommer i augusti.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 260/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna Ekonomisk uppföljning coronapandemin för perioden marsmaj 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 juni 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att för perioden mars-maj beräknas drygt 11 miljoner kronor i
merkostnader för nämnderna som en följd av den pågående pandemin.
Till och med april var beloppet 7 miljoner kronor.
Övriga merkostnader såsom direkta merkostnader, nettoeffekt av
inställd verksamhet och intäktsbortfall uppgår till 8 miljoner kronor.
Direkta merkostnader i form av skyddsutrustning finns framförallt inom
omsorgsnämnden. Intäktsbortfall avser i huvudsak avgiftsbefrielse för
parkering inom tekniska nämnden (4 mnkr), minskade
försäljningsintäkter i gymnasieskolornas cafeterior etc. (0,7 mnkr),
inställda evenemang inom kultur- och fritid (0,6 mnkr) och uteblivna
intäkter inom måltidsorganisationen (0,5 mnkr).
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Beräknade personalkostnader har totalt ökat med 2 miljoner kronor
under mars-maj jämfört med ett genomsnitt för motsvarande period för
åren 2017–2019. Det är i samma nivå som perioden till och med april.
Ökningen till och med maj är en nettoökning som hänför sig till att den
beräknade kostnaden för sjuklön har ökat med 11 miljoner kronor men
samtidigt beräknas en minskning av kostnaden för timlön, övertid och
fyllnadslön motsvarande 9 miljoner kronor. Denna minskning kan bland
annat förklaras av minskat behov av timanställda då viss personal kunnat
omflyttas från enheter där verksamheten minskat till följd av
coronapandemin. Nettoeffekten av ökade personalkostnader återfinns
främst inom utbildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Ekonomi- och finanschefen
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§ 260

Dnr 2019-00663

Kommunstyrelsens yttrande över omsorgsnämndens
redovisning om helårsprognos för 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner omsorgsnämnden redovisade
helårsprognos 2020 per mars månad.
2. Kommunstyrelsen noterar att omsorgsnämndens åtgärder för en
ekonomi i balans nu börjar ge synliga resultat i den ekonomiska
uppföljningen vilket är mycket positivt.
3. Kommunstyrelsen framhåller vikten av att omsorgsnämnden
fortsätter sitt arbete med en tydlig intern ekonomistyrning för
att säkerställa en ekonomi i balans även för de enheter som i
dagsläget prognostiserar negativa budgetavvikelser.
Bakgrund
Med anledning av omsorgsnämndens negativa budgetavvikelse år 2019,
beslutade kommunfullmäktige i § 28/2020 att omsorgsnämnden ska
redovisa en prognos för helår 2020 till kommunstyrelsen efter mars
månad 2020. Omsorgsnämnden har återkommit med en prognos, ON
§39/2020, som visar att nämnden kommer ha en ekonomi i balans år
2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 271/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1.

Kommunstyrelsen godkänner omsorgsnämnden redovisade
helårsprognos 2020 per mars månad.

2. Kommunstyrelsen noterar att omsorgsnämndens åtgärder för en
ekonomi i balans nu börjar ge synliga resultat i den ekonomiska
uppföljningen vilket är mycket positivt.
3. Kommunstyrelsen framhåller vikten av att omsorgsnämnden
fortsätter sitt arbete med en tydlig intern ekonomistyrning för
att säkerställa en ekonomi i balans även för de enheter som i
dagsläget prognostiserar negativa budgetavvikelser.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 5 juni 2020 redogjort för
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ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
omsorgsnämnden under de senaste tre åren har redovisat negativ
budgetavvikelse på helårsbasis. Åtgärder för ekonomisk balans har
pågått under lång tid och arbetet börjar nu ge synliga resultat i den
ekonomiska uppföljningen. Omsorgsnämndens budgetram ökades även
inför år 2020 med drygt 34 miljoner kronor. Ökningen avser att möta ett
ökat behov av omsorg.
Av nämndens rapportering per mars framgår att nämnden totalt sett
prognostiserar en budget i balans. Verksamheten Övergripande
prognostiserar en positiv budgetavvikelse medan flera andra
verksamheter redovisar negativa budgetavvikelser, exempelvis särskilda
boenden inom äldreomsorg och hemvård samt funktionsnedsättning.
I kommunstyrelsens samlade rapportering av Växjö kommuns
helårsprognos 2020 per april, KS § 8/2020, prognostiserar
omsorgsnämnden med en fortsatt budget i balans men med intern
obalans för olika verksamheter som vägs upp av positiv budgetavvikelse
för Övergripande. Kvarvarande ekonomisk obalans finns bland annat
inom verksamheten äldreomsorg särskilt boende och vissa enheter inom
hemvården.
Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Ekonomi- och finanschefen
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§ 261

Dnr 2020-00261

Idé- och kunskapscentrums hemställan om
hyresbefrielse för andra halvåret 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar Idé- och kunskapscentrum anstånd
med hyresbetalning för kvartal 3 och 4 2020 med sammanlagt
149.380 kr. Hyresbetalningarna förfaller enligt aktuellt hyresavtal
till betalning med 74.690 kr per 2020-07-01 respektive 2020-1001. Hyran för kvartal 3 och 4 2020 ska efter anstånd erläggas
senast 2020-12-31.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att genomföra en
översyn av nuvarande hyresupplägg och samverkan med Idé- och
kunskapscentrum och återkomma med underlag och förslag till
beslut, samt även underlag och förslag till beslut i frågan om
hyresbefrielse för kvartal 3 och 4 2020.
Bakgrund
Idé- och kunskapscentrum ideell förening är en samlingsorganisation
för funktionsrättsföreningar som arbetar med samordning och stöd i
form av ekonomitjänster och föreningsservice.
Föreningen hyr i andra hand lokaler på Vallviksvägen av Växjö kommun
med en årlig hyra om ca 300 tkr. Lokalerna ägs av Vöfab och hyrs av
kommunstyrelsen. Lokalförsörjningsgruppen administrerar avtal och
hyror för drygt 20 olika hyresgäster/föreningar i fastigheten varav Idéoch kunskapscentrum är den enskilt största.
Årshyran från övriga föreningar är ca 410 tkr. Därutöver bidrar
omsorgsnämnden med ett hyresstöd om 133 tkr per år sedan Idé- och
kunskapscentrums verksamhet omlokaliserades från Ansgarius till
Vallviksvägen.
Verksamhetsmässigt har kommunstyrelsen ett samarbetsavtal med
I&KC som löper ut 2020-12-31, årligt bidrag för närvarande ca 200 tkr.
Idé- och kunskapscentrum har ansökt om hyresbefrielse för kvartal 3
och 4 2020 om sammanlagt 149.380 kr med hänvisning till negativa
effekter på föreningens ekonomi till följd av Corona pandemin, samt
svag likviditet till följd av årsvis fakturering i efterskott av
ekonomitjänster till övriga föreningar.
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Samtidigt har föreningen i kontakter med lokalförsörjningsgruppen
framfört önskemål om en förändring i hyresupplägget innebärande att
Idé- och kunskapscentrum övertar hyreskontraktet på hela lokalen
(inklusive övriga föreningars ytor och avtal). Idé och kunskapscentrum
kommer vid ett sådant upplägg att i sin tur hyra ut delar av lokalerna till
övriga föreningar.
Ett inledande möte för att diskutera nytt hyresupplägg där Idé- och
kunskapscentrum hyr direkt av Vöfab är planerat till den 9 juni.
I anslutning till detta möte ska även föreningens ekonomi gås igenom
för att utreda behovet av ansökt hyresbefrielse, samt ekonomiska
förutsättningar att genomföra föreslagen förändring i hyresupplägg.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 275/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1.

Kommunstyrelsen beviljar Idé- och kunskapscentrum anstånd
med hyresbetalning för kvartal 3 och 4 2020 med sammanlagt
149.380 kr. Hyresbetalningarna förfaller enligt aktuellt hyresavtal
till betalning med 74.690 kr per 2020-07-01 respektive 2020-1001. Hyran för kvartal 3 och 4 2020 ska efter anstånd erläggas
senast 2020-12-31.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att genomföra en
översyn av nuvarande hyresupplägg och samverkan med Idé- och
kunskapscentrum och återkomma med underlag och förslag till
beslut, samt även underlag och förslag till beslut i frågan om
hyresbefrielse för kvartal 3 och 4 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 juni 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att förslaget
till beslut innebär i nuläget inte en hyresbefrielse, utan endast ett
anstånd med hyresbetalningar till 2020-12-31 för att skapa tid och
förutsättning att planera för en långsiktigt hållbar överenskommelse
kring både hyresupplägg och samverkan med Idé- och
kunskapscentrum.
Ett renodlat hyresupplägg med en hyresgäst (Idé- och
kunskapscentrum) som hyr direkt av hyresvärden Vöfab skulle innebära
en administrativ förenkling i hanteringen för både
lokalförsörjningsgruppen och för ekonomiavdelningen inom kommunen.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Förvaltningschef kommunledningsförvaltningen
Gruppchef lokalförsörjning
Utvecklingschef
Ekonomi- och finanschef
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§ 262

Dnr 2020-00218

Redovisning av uppdrag om att utreda kulturskolans
och fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att behålla kulturskolan och
fritidsgårdarna i utbildningsförvaltningen.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt processägare för ”Möjliggöra

en aktiv fritid” att driva arbetet med att tydliggöra syftet för
ungas fria tid och förstärka samverkan i enlighet med syfte
och för att säkerställa verksamhetens utveckling, med de
verksamheter som är berörda inom processen.

Bakgrund
Efter en motion från (S) beslutade kommunfullmäktige att ge
kommunchefen i uppdrag att utreda Kulturskolans och fritidsgårdarnas
tillhörighet. Motionen lyfter att utbildningsnämnden är en stor nämnd
och om Kulturskolan och fritidsgårdarna utvecklas på bästa möjliga sätt
under denna. Som alternativ lyfts kultur- och fritidsnämnden.
I samband med beslut om gemensam utbildningsförvaltning år 2014
genomfördes bland annat en utredning om kulturskolans och
fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet då det ansågs finnas
naturliga kopplingar till även andra förvaltningar så som förvaltningen
för arbete och välfärd samt kultur- och fritidsförvaltningen.
Utredningen konstaterade att både kulturskolan och fritidsgårdarna
lämpligast låg kvar under utbildningsförvaltningen. För fritidsgårdarna
baserades slutsatsen bland annat på att det naturliga mötet med
eleverna som sker i skolan är mycket betydelsefullt för tryggheten i
skolan och i relationsskapandet med eleverna. För kulturskolan baseras
slutsatsen bland annat på att den naturliga ”rekryteringsplatsen” för
elever till kulturskolan är skolan samt att de som arbetar inom
kulturskolan är lärare och därmed bör tillhöra utbildningsförvaltningen.
Med bakgrund i föregående utredning och de förändringar som
genomförts sedan dess i de olika nämnderna ses möjligheten att utreda
frågan om organisatorisk tillhörighet utifrån dagens förutsättningar.
Kommande utredningen bör också inta ett bredare perspektiv på ungas
fritid genom att inkludera en beskrivning av verksamheter för ungas
fritid i en helhet.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 273/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:

1. Kommunstyrelsen beslutar att behålla kulturskolan och
fritidsgårdarna i utbildningsförvaltningen.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt processägare för ”Möjliggöra

en aktiv fritid” att driva arbetet med att tydliggöra syftet för
ungas fria tid och förstärka samverkan i enlighet med syfte
och för att säkerställa verksamhetens utveckling, med de
verksamheter som är berörda inom processen.

Kommunchefen har i en skrivelse daterad 28 april 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Utredning om verksamheter för
ungas fritid i Växjö kommun - Helhetsperspektiv och organisation har
bilagts till ärendet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 263

Dnr 2020-00170

Uppföljning enligt kommunallagen av de
kommunala bolagen för verksamhetsåret 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen om uppföljning av de
delägda kommunala bolagens verksamhet 2019.
2. Uppföljningen visar att bolagens verksamhet är förenlig med
fastställda kommunala ändamål samt har utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om de
kommunala bolagens verksamhet under föregående år är förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet samt har utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen kan lämna förslag till
kommunfullmäktige om eventuella åtgärder.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 276/2020 föreslagit att kommunstyrelsen fattar
följande beslut:
1. Kommunstyrelsen noterar informationen om uppföljning av de
delägda kommunala bolagens verksamhet 2019.
2. Uppföljningen visar att bolagens verksamhet är förenlig med
fastställda kommunala ändamål samt har utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 juni 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Södra
Smålands Avfall och Miljö AB, Regionteatern Blekinge-Kronoberg,
Huseby Bruk AB, Småland Airport AB och Kulturparken Småland AB har
lämnat redogörelser över verksamheten i respektive bolag för 2019.
Samtliga bolag bedömer att verksamheter bedrivits i enlighet med de
förutsättningar som anges i Bolagsordningen och Ägardirektivet.
Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning lever samtliga bolag
upp till de i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålen och
verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
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Beslutet skickas till
Ekonomi- och finanschefen
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§ 264

Dnr 2020-00188

Skrivelse om direktanvisning av mark för byggnation
av hyresrätter - Malin Lauber (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att hänvisa till VKAB:s
yttrande i § 77/2020 där följande framgår:
VKAB konstaterar att det finns en väletablerad dialog mellan såväl
bostadsbolagen och kommunen, som bostadsbolagen och privata
markägare.
VKAB konstaterar vidare att utsträckningen av bostadsbolagens
bostadsbyggande till viss del begränsas av huruvida de vinner en
markanvisningstävling eller ej. VKAB gör därför bedömningen att
direktanvisning av mark till bostadsbolagen istället för eventuell
tilldelning genom deltagande i markanvisningstävlingar skulle underlätta
bostadsbolagens byggande för att möta upp de behov vår växande
kommun har. VKAB ställer sig därför positiva till direktanvisning av mark
till våra kommunala bostadsbolag och att överlåtelse hanteras på
marknadsmässiga villkor.
Bakgrund
Malin Lauber (S) skriver i en skrivelse till kommunstyrelsen att det är
viktigt att det finns tillgängliga hyresrätter till rimliga hyror. Lauber
menar att "vi måste vända på varje sten för att pressa byggkostnader och
därmed hyrorna." Vidare framgår i skrivelsen att för att de kommunala
bostadsbolag, men även privata byggherrar, ska ha möjlighet att bygga
till rimliga priser krävs att de erbjuds att köpa mark speciellt destinerad
till hyresrätter. Med anledning av detta föreslås att Växjö kommun
direktanvisar mark till de kommunala bostadsbolagen samt privata
byggherrar för byggnation av hyresrätter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 278/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
besvara skrivelsen med att hänvisa till VKAB:s
yttrande i § 77/2020 där följande framgår:
VKAB konstaterar att det finns en väletablerad dialog mellan såväl
bostadsbolagen och kommunen, som bostadsbolagen och privata
markägare.
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VKAB konstaterar vidare att utsträckningen av bostadsbolagens
bostadsbyggande till viss del begränsas av huruvida de vinner en
markanvisningstävling eller ej. VKAB gör därför bedömningen att
direktanvisning av mark till bostadsbolagen istället för eventuell
tilldelning genom deltagande i markanvisningstävlingar skulle underlätta
bostadsbolagens byggande för att möta upp de behov vår växande
kommun har. VKAB ställer sig därför positiva till direktanvisning av mark
till våra kommunala bostadsbolag och att överlåtelse hanteras på
marknadsmässiga villkor.
VKAB har i § 77/2020 lämnat nedanstående yttrande över skrivelsen:
VKAB konstaterar att det finns en väletablerad dialog mellan såväl
bostadsbolagen och kommunen, som bostadsbolagen och privata
markägare.
VKAB konstaterar vidare att utsträckningen av bostadsbolagens
bostadsbyggande till viss del begränsas av huruvida de vinner en
markanvisningstävling eller ej. VKAB gör därför bedömningen att
direktanvisning av mark till bostadsbolagen istället för eventuell
tilldelning genom deltagande i markanvisningstävlingar skulle underlätta
bostadsbolagens byggande för att möta upp de behov vår växande
kommun har. VKAB ställer sig därför positiva till direktanvisning av mark
till våra kommunala bostadsbolag och att överlåtelse hanteras på
marknadsmässiga villkor.
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen
bifaller skrivelsen.
Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstnings begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på arbetsutskottets förslag.
Nej för att rösta på Julia Bergs yrkande.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
43 (105)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-18

Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 9 röster
mot 6 röster för Julia Bergs yrkande. Se omröstningsbilaga 1.
Beslutet skickas till
För kännedom
VKAB
Malin Lauber
Omröstningsbilaga 1
Ledamot
Eva Johansson
(C)
Malin Lauber (S)
Oliver
Rosengren (M)
Catharina
Winberg (M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist
(KD)
Gunnar
Nordmark (L)
Magnus Wåhlin
(MP)
Julia Berg (S)
Martin Edberg
(S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Tomas Thornell
(S)
Maria Garmer
(V)
Conny Lindahl
(SD)
Ordförande
Anna Tenje (M)
Totalt

Tjänstgörande Ja
ersättare
Ja

Ordförandes signatur Justerares signatur

Nej

Avstår

Frånvarande

-

-

Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
9

6
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§ 265

Dnr 2020-00378

Skrivelse om utvärdering av Växjö kommuns
samlade insatser under covid-19/CoronapandemiAnna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist
(KD), Gunnar Nordmark (L), Magnus P. Wåhlin (MP)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att göra en
utvärdering av Växjö kommuns samlade insatser under covid-19
pandemin.
2. Utvärderingen ska redovisas senast i samband med
årsredovisning för 2020.
Bakgrund
Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar
Nordmark (L), Magnus P. Wåhlin (MP) har i en skrivelse till
kommunstyrelsen föreslagit att kommunchefen ges i uppdrag att göra
en utvärdering av Växjö kommuns samlade insatser under covid-19
pandemin samt att utvärderingen ska redovisas senast i samband med
årsredovisning för 2020.
I skrivelsen skriver man att Växjö kommuns uppgift vid extraordinära
händelser är att tillsammans med andra offentliga aktörer upprätthålla
viktiga samhällsfunktioner och minimera negativ påverkan på människor
och samhälle vid händelse av kris. Det är viktigt att dra lärdom av det
som nu inträffat för att vi ska stå ännu starkare inför de eventuella
krissituationer som kan tänkas uppstå i framtiden. Varje extraordinär
händelse, i detta fall av covid-19 pandemin ger oss betydelsefulla
erfarenheter som kan bidra positiv och stärka vår verksamhet.
Krisen är långt ifrån över men vi vill understryka vikten av att denna
utvärdering påbörjas redan nu, detta för att säkerställa att
kunskapsinhämtning om det tidiga skedet i pandemins förlopp inte går
förlorat.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen senast i samband med årsredovisningen för 2020.
Beroende på hur pandemin utvecklas kan arbetet komma att fortsätta
även därefter.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 283/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att göra en utvärdering av Växjö kommuns
samlade insatser under covid-19 pandemin.
Utvärderingen ska redovisas senast i samband med årsredovisning för
2020.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 266

Dnr 2020-00353

Skrivelse om krav på användning av munskydd på
all offentlig plats och kroppstemperaturmätning för
reducering av smittrisk av Covid19 - Conny Lindahl
(SD) och Christer Svensson (SD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår skrivelsen. Växjö kommun har hela tider följt
Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer, och då Växjö kommun inte har
egen expertis kring epidemiologi finns inte tillräckligt faktaunderlag för
att göra drastiska frånsteg från nationella riktlinjer och råd. Det ligger
inte heller inom kommunstyrelsens mandat att utfärda direktiv till
utskott, nämnder, styrelser, eller näringsliv om att uttala generellt
ansvarstagande eller tillse att medborgare meddelas ett generellt ansvar.
Reservation
Conny Lindahl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
Sverigedemokraterna hävdar fortsatt vikten av politiskt beslut om att
Växjö kommun går före med utfärdande av krav på användning av
munskydd på all offentlig plats där trängsel kan förekomma.
Temperaturmätning skall ses som kontrollverktyg som kan
rekommenderas till utsatta skolor, större arbetsplatser, samlingsplatser
för evenemang, trängseltäta butiker, flygplatser och stationer.
Forskning från flera håll och WHO styrker munskyddens många positiva
effekter som minskad smittspridning, gemenskap om visad respekt och
påminnelse om distansering. Växjö kommun med majoriteten hänvisar
till FHM. Med självbestämmande har Växjö kommun möjlighet att ta fler
och egna initiativ för att skydda kommunens invånare.
Grannländer vidtar åtgärder som användning av munskydd. På flera håll
i världen och i Sverige syns nya smitthärdar blomma upp. Senast den
17/8 kväll rapporterade SMP om förskolan Vimpeltorpet i norra Kalmar
som tvingas stänga på grund av Covid19 smittad personal.
Sverigedemokraterna i Växjö anser att Växjö kommun ska
rekommendera användning av munskydd för att minska risken för
medarbetare och medborgare att drabbas av motsvarande eller värre.
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Bakgrund
Sverigedemokraterna har i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit
att uppdrag ges om att:
• Utfärda ett direktiv till berörda utskott, nämnder, styrelser,
tjänstemän och instanser såsom näringslivet att tillse att
medborgaren i Växjö kommun meddelas generellt ansvar att bära
munskydd på all offentlig plats. Förtydligande exempel ur
kategori ”all offentlig plats” skall tydligt framgå.
• Utfärdar direktiv till berörda utskott, nämnder, styrelser,
tjänstemän och instanser såsom näringslivets att uttala generellt
ansvarstagande för daglig kroppstemperaturmätning av anställda
och kunder vid entré till privat och offentlig verksamhet med
höga besöks- och anställningsantal och att den med förhöjd
temperatur eller kända symtom skall avvisas hem för behandling
av sjukdom alternativt hänvisas kontakta sjukvård för eventuell
provtagning.
• Utfärdar direktiv till berörda utskott, nämnder, styrelser,
tjänstemän och instanser såsom näringslivets att skyndsamt
inventera och säkerställa förutsättningar för ovanstående såsom
tillgång, kompletterande egen tillverkning, resurser och behov av
stöd för förmåga att tillämpa.
• Att återrapporteras för snarast möjligt beslut i krisledning och
fullmäktige.
Beslutsunderlag
Aretbetsutskottet har i § 284/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
avslår skrivelsen. Växjö kommun har hela tider följt
Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer, och då Växjö kommun inte har
egen expertis kring epidemiologi finns inte tillräckligt faktaunderlag för
att göra drastiska frånsteg från nationella riktlinjer och råd. Det ligger
inte heller inom kommunstyrelsens mandat att utfärda direktiv till
utskott, nämnder, styrelser, eller näringsliv om att uttala generellt
ansvarstagande eller tillse att medborgare meddelas ett generellt ansvar.
Yrkanden
Conny Lindahl (SD): Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen.
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande av Malin Lauber (S): Bifall
till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Conny Lindahl
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§ 267

Dnr 2020-00401

Skrivelse om att ta fram en kommunal
livsmedelsplan utifrån ett krisberedskapsperspektiv i
Växjö kommun - Anna Tenje (M), Eva Johansson (C),
Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L) och
Magnus P Wåhlin (MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram en
livsmedelsplan utifrån ett krisberedskapsperspektiv i Växjö kommun.
Bakgrund
Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar
Nordmark (L) och Magnus P Wåhlin (MP) har i en skrivelse den 23 juni
2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska uppdra till kommunchefen att
ta fram en livsmedelsplan utifrån ett krisberedskapsperspektiv i Växjö
kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 321/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
uppdrar till kommunchefen att ta fram en livsmedelsplan utifrån ett
krisberedskapsperspektiv i Växjö kommun.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 268

Dnr 2020-00420

Skrivelse om reglering av vattenskoterkörningMagnus Wåhlin (MP) och Cheryl Jones Fur (MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillskriva
Länsstyrelsen att reglera vattenskoterkörning enligt
Sjötrafikförordningen kap 2 § 2.
Bakgrund
Magnus Wåhlin (MP) och Cheryl Jones Fur (MP) har i en skrivelse den 27
juni 2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska ge kommunchefen i
uppdrag att tillskriva Länsstyrelsen att reglera vattenskoterkörning
enligt Sjötrafikförordningen kap 2 § 2.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 322/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att tillskriva Länsstyrelsen att reglera
vattenskoterkörning enligt Sjötrafikförordningen kap 2 § 2.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 269

Dnr 2020-00392

Skrivelse om att få sommarparadiset Evedal att
blomstra - Lena Wibroe (M), Jon Malmqvist (KD),
Annika Nilsson (C), Magnus Stenbenke (L) och Lena
Johansson (MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen och ger kommunchefen i uppdrag
att:
1. tillsammans med berörda aktörer ta ett helhetsgrepp om
Evedalsområdet och skapa ett attraktivt sommarparadis för
invånare och besökare.
2. Tillsammans med berörda nämnder och bolag genomföra
upprustning av Evedals badplats utifrån bedömt behov.
3. Se över och öka tillgängligheten i området för ökad attraktivitet.
Bakgrund
Lena Wibroe (M), Jon Malmqvist (KD), Annika Nilsson (C), Magnus
Stenbenke (L) och Lena Johansson (MP) har i juni 2020 inkommit med en
skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att kommunchefen får i
uppdrag att:
• tillsammans med berörda aktörer ta ett helhetsgrepp om
Evedalsområdet och skapa ett attraktivt sommarparadis för invånare
och besökare. Kraven på faciliteter är viktiga för framtiden.
• Tillsammans med berörda nämnder och bolag genomföra upprustning
av Evedals badplats utifrån bedömt behov.
• Se över och öka tillgängligheten i området för ökad attraktivitet.
Vidare skriver man i skrivelsen att i år kommer reserestriktionerna
utfärdade på grund av coronapandemin begränsa möjligheterna till
utrikessemester. Det innebär att våra semesterresor sannolikt blir
närmre hemtrakterna under sommaren, men kanske även att våra
resmönster förändras för en lång tid framöver. Det är en stor förändring
som inte bara innebär konsekvenser för besöksnäringen här i Växjö,
utan även resten av Sverige.
Vi ser därför ett behov av att förbereda oss inför de förändringar som nu
sker och lägga grunden för en långsiktig strategi för att ta tillvara på
möjligheten i att locka till oss besökare och därigenom hjälpa
besöksnäringen. Men det är också en möjlighet att skapa bättre
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förutsättningar för en attraktiv och minnesvärd semester på hemmaplan
genom att satsa på en av kommunens populäraste badstränder med ett
viktigt kulturhistoriskt värde, brunnsorten Evedal.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 302/2020 föreslagit att kommunstyrelsen fattar
följande beslut:
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen och ger kommunchefen i uppdrag
att:
1. tillsammans med berörda aktörer ta ett helhetsgrepp om
Evedalsområdet och skapa ett attraktivt sommarparadis för
invånare och besökare.
2. Tillsammans med berörda nämnder och bolag genomföra
upprustning av Evedals badplats utifrån bedömt behov.
3. Se över och öka tillgängligheten i området för ökad attraktivitet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 juni 2020 redogjort för
ärendet. I skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen ser
positivt på uppdraget att ge kommunchefen i uppdrag med berörda
aktörer ta ett helhetsgrepp om Evedalsområdet. Arbetet bör ske via
processägare för processen "Aktiv fritid" samt "Växande näringsliv" som
ansvarar för att involvera berörda nämnder, styrelser och eventuella
externa aktörer.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 270

Dnr 2018-00681

Nya former för samverkan mellan Växjö kommun
och funktionshinderrörelsen
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att införa ett nytt arbetssätt för
kommunens samverkan med funktionshinderrörelsen. Det nya
arbetssättet bygger på samverkan i olika former som präglas av
ömsesidig dialog och delaktighet i tidiga skeden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ingå överenskommelsen med
HSV enligt förslaget i bilaga 1 med följande ändringar:
1. Ta bort ”som berör HSVs målgrupp” (första punktsatsen i
Växjö kommuns åtaganden).
2. Redaktionella ändringar/layoutmässigt:
a) Förtydliga delarna för NAV/ON/ÖFN (genom att lägga
till och formatera punktsatser)
b) Ändra så att det står: anhörig- och omsorgstagarråd
istället för brukarråd
3. Kommunfullmäktige fortsätter samverkan med Funkibator ideell
förening enligt förslaget i bilaga 2.
4. Det nya arbetssättet för samverkan utvärderas i december 2020
och 2021. Utvärderingarna lämnas till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 230/2015 om att införa en ny
organisation för kommunens samverkan med handikapporganisationerna. Den trädde i kraft den 1 januari 2016 och skulle utvärderas 18
månader efter införande.
En utvärdering av organisationsförändringen redovisades för
kommunstyrelsen i § 81/2018, en utredning som visade på brister och
missnöje från samtliga parter. Utredningen lades till handlingarna och
kommunchefen fick istället i uppdrag att aktualisera frågan igen i början
av nästa mandatperiod.
Tidigare organisation för samverkan. Beslutad 1996 med löpande
förändringar under tiden.
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Samverkan mellan Växjö kommun och intresseföreningar inom
funktionshinderrörelsen har historiskt sett ut på olika sätt. Sedan 2016
har samverkan skett i form av två samverkansråd mellan Växjö kommun,
HSV samt Funkibator ideell förening. Ett samverkansråd har verkat inom
omsorgsnämndens, nämndens för arbete och välfärd och
överförmyndarnämndens ansvarsområden. Det andra har funnits inom
kommunstyrelsen och haft ansvar för övriga nämnders områden.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 42/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
ska fatta följande beslut:
1.

Kommunfullmäktige beslutar att införa ett nytt arbetssätt för
kommunens samverkan med funktionshinderrörelsen. Det nya
arbetssättet bygger på samverkan i olika former som präglas av
ömsesidig dialog och delaktighet i tidiga skeden.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ingå överenskommelsen med
HSV enligt förslaget i bilaga 1 med följande ändringar:
1. Ta bort ”som berör HSVs målgrupp” (första punktsatsen i
Växjö kommuns åtaganden).
2. Redaktionella ändringar/layoutmässigt:
a) Förtydliga delarna för NAV/ON/ÖFN (genom att lägga
till och formatera punktsatser)
b) Ändra så att det står: anhörig- och omsorgstagarråd
istället för brukarråd
3. Kommunfullmäktige fortsätter samverkan med Funkibator ideell
förening enligt förslaget i bilaga 2.
4. Det nya arbetssättet för samverkan utvärderas i december 2020
och 2021. Utvärderingarna lämnas till kommunstyrelsen.
Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 10 juni 2020, för ärendet och
lämnar förslag till beslut. Under 2019 hölls strategiska samtal mellan
hållbarhetsutskottets presidium och utsedda representanter för HSV
och Funkibator. Samtalen syftade till att hitta nya former för samverkan
och dialog med ambitionen om att ha en ny organisation på plats under
2020.
Slutsatserna av dialogerna är att former för samverkan med
funktionshinderrörelsen behövs i alla olika delar av kommunens
verksamheter för att verksamhet ska ske på ett hållbart och långsiktigt
sätt. Samverkan behöver ske så tidigt som möjligt.
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Det föreslås nu ett nytt arbetssätt kring samverkan mellan Växjö
kommun och funktionshinderrörelsen. Sammanträden enligt gamla
modellen tas bort och istället föreslås samråd och påverkansarbete ske
via redan befintliga kanaler, t.ex. samrådsremisser, deltagande i
referensgrupper, medborgarförslag, skrivelser till nämnder. Dessutom
innehåller förslaget ett antal nya intressentdialoger/ år.
Kommunkoncernen bjuder i tidiga skeden in funktionshinderrörelsen
att lämna synpunkter bland annat genom dialog och samtal, följer upp
och bevakar att synpunkter beaktas.
I bilaga 1 finns den specifika överenskommelsen som Växjö kommun
föreslås teckna med HSV. Överenskommelsen är godkänd av HSVs
styrelsen och dess medlemsföreningar.
I bilaga 2 finns en beskrivning över överenskommen samverkan med
Funkibator ideell förening.
Kommunchefen redogör också för de ekonomiska konsekvenserna av
förslaget som beräknas vara inom ram samt för konsekvenserna för de
organisationer kommunen samverkar med.
De nya formerna för samverkan och dialog följs upp löpande under åren
med stickprov bland kommunkoncernens utvecklingsprojekt. En
uppföljning görs i december 2020 med en utvärdering i december 2021.
Yrkanden
Magnus Wåhlin (MP) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S)
och Gunnar Nordmark (L): Bifall till hållbarhetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt hålbarhetsutskottets
förslag.
Omröstningsresultat

Klicka eller tryck här för att ange text.
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§ 271

Dnr 2020-00241

Kommittén Demokratin 100 år demokratideklaration
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagna åtaganden i
Demokratideklarationen.
Bakgrund
Under 2018 beslutade regeringen om att tillsätta ”Kommittén
Demokratin 100 år”- samling för en stark demokrati”. Kommittén har i
uppdrag att under 2018–2021 planera, samordna och genomföra en
samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Uppdragets
syfte är att skapa en nationell samling för en stark demokrati med
huvudbudskapet: ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”. Insatser
och aktiviteter ska planeras och genomföras i nära samarbete med
relevanta aktörer som arbetar med demokratifrågor och nå ut till en stor
del av befolkningen. De ska bidra till ökad delaktighet, förankring och
motståndskraft i demokratin. Kommittén ska uppmuntra en bredd av
aktörer att delta, såsom skolväsendet, det civila samhället, myndigheter
och kommuner. De insatser och aktiviteter som genomförs ska bidra till
att främja demokratin i hela landet. Uppdraget ska slutredovisas senast
den 1 juni 2022.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 43/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
ställa sig bakom föreslagna åtaganden i Demokratideklarationen.
Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 24 juni 2020 för ärendet.
Beslutet om att underteckna demokratideklarationen har antagits av
kommunstyrelsen vid tidigare beslut. Genom att presentera en rad
åtaganden och genom själva undertecknandet av deklarationen åtar sig
Växjö kommun att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och
medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det
demokratiska samtalet. Växjö kommuns åtaganden kommer genomföras
under 2021.
Kommunchefen redogör i skrivelsen för förslag till åtaganden för Växjö
kommun:
Växjö kommun åtar sig att arrangera öppna och riktade dialoger i syfte
att stärka demokratin, värna demokratiska värderingar samt mänskliga
rättigheter. Dialogerna har flera syften, de bidrar med kunskap från
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invånare, brukare och olika intressegrupper till kommunens
verksamheter och tjänstepersoner. Dialogerna förväntas samtidigt bidra
till att fler får möjlighet till både ökad kunskap och samtal om vårt
demokratiska, politiska system och om sådant som hotar det. Särskilt
viktiga är samtalen mellan förtroendevalda och invånare.
Växjö kommun kommer tillsammans med Länsstyrelsen Kronoberg
arrangera aktiviteter kring demokrati och mänskliga rättigheter. Genom
samarbetet kommer vi dra nytta av varandras arenor och perspektiv och
använda skattemedel effektivt och klokt.
Samtliga kommunens verksamheter ska beakta mänskliga rättigheter
och främja likabehandling. Genom att skriva under deklarationen
tydliggörs ambitionen att stärka mänskliga rättighetsfrågor över
kommunen
Beslutet skickas till

För åtgärd

Hållbarhetschefen
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§ 272

Dnr 2017-00605

Uppdrag om att samla berörda parter för att
säkerställa att den fastighet som idag huserar Café
Tufvan förblir en drogfri mötesplats
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att samla berörda
parter för att säkerställa att den fastighet som idag huserar Café Tufvan
förblir en populär, uppskattad och drogfri mötesplats.
Mötesplats Campus ideell förening som drev café och verksamhet i
fastigheten Tufvan avvecklades 2017. Sedan dess har
omsorgsförvaltningen drivit vidare cafét på Tufvan i egen regi.
Kommunledningsförvaltningen har hyreskontraktet med Växjöbostäder
och har betalat hyran avseende lokalerna för caféverksamheten (40%).
Linnéuniversitetet har betalat resterande del av hyran (60%) avseende
lokalerna för studentkårens arbetsplatser. Ca 470 m2 används för Café
och konferens. Studentkårens arbets-/kontorslokaler omfattar ca 300
m2. Resterande yta nyttjas av studentföreningar, externa aktörer eller
står tomma. Den totala hyran fördelas inte på de antal kvm som Caféet
respektive Studentkåren bedriver sina verksamheter i utan på en
investeringskostnad för de olika delarna, där studentkårens lokaler finns
i en nyare byggnad och Caféet i den äldre/ursprungliga byggnaden.
Under 2018 genomfördes en så kallad request for information (RFI) för
att undersöka möjligheten att hitta en privat entreprenör som ville driva
caféverksamhet i fastigheten Tufvan med möjlighet att samarbeta med
omsorgsförvaltningen/daglig verksamhet. Aktören uppgavs ha möjlighet
att hyra den yta som aktören ansåg nödvändigt för att bedriva sin
verksamhet. RFI gav ingen intressent. Vid uppföljning av orsaken till
ointresset responderade en aktör att skälet till att de inte var
intresserade var att de inte såg lönsamhetspotential.
Under 2018/2019 har Växjö kommun kommunledningsförvaltningen och
omsorgsförvaltningen tillsammans med Växjöbostäder fört en dialog
med studentkåren om Tufvans framtid. Studentkåren uppgav initialt att
man önskade driva mötesplats för studenter kvällstid som kunde
kompletteras av fortsatt drift av omsorgsförvaltningen dagtid. Det har
också funnits en eller eventuellt ett par externa intressenter som vill
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hyra mindre ytor i fastigheten för kommersiell verksamhet. Dialog har
pågått för att skapa en bra helhet med en hållbar ekonomi.
Växjö kommun har varit tydliga med att det inte ska vara kommunen
som driver kårhus/mötesplats för studenter. Växjö kommun vill att
Tufvan ska vara en attraktiv mötesplats för studenter och av studenter
och ser gärna att studentkåren tar ansvar för att utveckla ett
kårhus/mötesplats för studenter, med stöd av kommunen.
Studentkårens styrelse har 201907 låtit meddela att det inte är möjligt
för dem i nuläget att driva ett café/mötesplats på Tufvan. Studentkåren
fokuserar just nu på att öppna ett studenthus i Kalmar eftersom där idag
inte finns någon samlingsplats.
Omsorgsförvaltningen har därefter låtit meddela att man avser hitta
annan placering för den dagliga verksamheten som idag är på Tufvan.
Omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet driver café och konferens på
Tufvan till vårterminsslut 2020.
Under 2019 och 2020 har ett arbete pågått med att ta fram en
campusplan, en fysisk plan för utvecklingen av campusområdet. Arbetet
sker i samverkan mellan Växjö kommun, Linnéuniversitetet och
studentkåren. I detta arbete har det framkommit att studentkåren på
sikt kommer flytta till universitetsbiblioteket eller annan plats runt
Universitetsplatsen.
Förslaget kring Tufvan i campusplanen är att den äldre ursprungliga
delen bevaras och att det ges möjlighet till en varsam mer funktionell
tillbyggnad med bostäder. Förslaget är alltså bostäder som ger ögon på
Tufvanparken även kvällstid.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 320/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna redovisningen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse redogjort för genomförandet av
uppdraget. Av skrivelsen framgår att av de samlade ansträngningar som
gjorts i frågan att skapa en mötesplats för studenter på Tufvan kan man
dra slutsatsen att det inte funnits förutsättningar att åstadkomma detta.
Campusplanen föreslår att fastigheten Tufvan bevaras och byggs till
med bostäder. Förverkligandet av omvandling av fastigheten till
bostäder ligger sannolikt flera år in i framtiden.
Växjö kommun, Kommunstyrelsens hyra av fastigheten Tufvan (40%) är i
dagsläget 440 000 kr/år. Från år 2020 delar Växjöbostäder och Växjö
kommun på kostnaden vilket innebär att den totala kostnaden för
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koncernen fortfarande är 440 000 kr/år men fördelat på 50%
kommunstyrelsen och 50% Växjöbostäder.
Hyreskontraktet förnyas tre år i taget och ska sägas upp senast 9
månader före den avtalade hyrestidens utgång. Avtalet kan sägas upp
2021-08-31 för att avslutas tidigast 2022-05-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Studentkåren
Linnéuniversitetet
Växjöbostäder AB
Omsorgsnämnden
Lokalförsörjningsgruppen
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§ 273

Dnr 2020-00426

Intresseanmälan om deltagande i Leaderområde
programperiod 2021-2027
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att anmäla Växjö
kommuns intresse att delta i leaderområdet Leader Linné Småland
under nästa programperiod samt meddela att Växjö kommun ställer sig
positiva till att Leader Linné Småland lämnar in en intresseanmälan.
Bakgrund
Jordbruksverket förbereder nästa programperiod för lokalt ledd
utveckling. Nuvarande programperiod sträcker sig till 2020, men nästa
period är planerad att starta 2023 efter två så kallade förlängningsår.
Intresseanmälan för att bilda leaderområden kan lämnas in till
Jordbruksverket fram till och med den 11 september.
Leader Linné Småland har 2020-06-23 inkommit med en skrivelse till
Växjö kommun där man frågar om Växjö kommun har för avsikt att
medverka i leaderområdet Leader Linné Småland under kommande
programperiod och därmed är positiva till att organisationen lämnar in
en intresseanmälan.
I den uppföljning av Växjö kommuns landsbygdsprogram som gjordes
2019 finns uppgiften att organisationen har tillsammans med aktörer på
landsbygden genererat EU-medel motsvarande cirka 9 108.000 kr under
tidsperioden, som helt eller delvis berör Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 319/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att anmäla Växjö kommuns intresse att delta i
leaderområdet Leader Linné Småland under nästa programperiod samt
meddela att Växjö kommun ställer sig positiva till att Leader Linné
Småland lämnar in en intresseanmälan.
Kommunchefen har i en skrivelse den 5 augusti 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att kostnaden för närvarande beräknas till cirka 750 tkr och att
deltagande i leaderområdet Leader Linné Småland förväntas bidra
positivt för att uppnå utvecklingsstrategierna i kommande
landsbygdsplan och beslutad näringslivsplan.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
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§ 274

Dnr 2020-00345

Yttrande över Socialdepartementets remiss av SOU
2020:24 Tillsammans för en välfungerande
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar innehållet i SOU 2020:24 och avstår från att
lämna remissvar.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att lämna synpunkter på
Socialdepartementets remiss av SOU 2020:24 Tillsammans för en
välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 293/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
notera innehållet i SOU 2020:24 och avstår från att lämna remissvar.
Kommunchefen har i en skrivelse den 29 juli 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
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§ 275

Dnr 2020-00283

Yttrande över Miljödepartementets remiss Stärkt
lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen
övergödning (SOU 2020:10)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslås meddela Miljödepartementet att kommunen
ställer sig positiv till rubricerad remiss.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över
Miljödepartementets remiss Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet
Ingen övergödning (SOU 2020:10).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 294/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
meddelar Miljödepartementet att kommunen ställer sig positiv till
rubricerad remiss.
Kommunchefen har i en skrivelse den 23 juni 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Miljödepartementet
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Planeringschefen
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§ 276

Dnr 2020-00373

Fastställande av fastighetsreglering vid
Värendsvallen 12 (Fortnox arena)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner ansökan om fastighetsreglering,
enligt bilaga 1 i ärendet.
2. Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att med tid eller
avgift reglera allmänna parkeringsplatser inom Arenastaden för
att motverka boendeparkering på platser som är ämnade att
användas till besökare.
Bakgrund
En tillbyggnad kallad ”Nivika center” på Värendsvallen 12 (Fortnox arena)
har diskuterats under flera år. Projektet har nu kommit så lång att
bygglovsansökan är inlämnad. Projektet innehåller en ny idrottshall som
primärt planeras för padel, men som även enkelt kan byggas om för
innebandy. Projektet innehåller även en bostadsdel med ca 150
lägenheter. Nya huskroppar håller sig inom fastigheten Värendsvallen 12
som ägs av Växjö Innebandyarena AB (VIAB), vilket i sin tur ägs av Växjö
Vipers (Växjö innebandyklubb och Växjö innebandyklubb utveckling).
VIAB har för avsikt att stycka av fastigheten och sälja byggrätten till
Nivika fastigheter AB.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 295/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner ansökan om fastighetsreglering,
enligt bilaga 1 i ärendet.
2. Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att med tid eller
avgift reglera allmänna parkeringsplatser inom Arenastaden för
att motverka boendeparkering på platser som är ämnade att
användas till besökare.
Kommunchefen har i en skrivelse den 29 juni 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
projektet Nivika center bedöms i stort följa ”vision Arenastaden 2014”
som antagits av kommunfullmäktige. Fastigheten Värendsvallen 12
anpassades redan från start för att inrymma ytterligare en hall och
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tillägget med bostäder är också positivt då det i visionsdokumentet
tydligt utpekas att fler bostäder är av godo.
Att projektet följer detaljplan och de gestaltnings- och funktionskrav
som kommunen, som omkringliggande markägare, ställer kommer att
bevakas och prövas i bygglovsprocessen.
Aktuellt markområde är inte viktigt för kommunen att behålla utan
tvärtom skapar föreslagen fastighetsreglering en mer logisk
fastighetsbildning.
Ytterligare bostäder i Arenastaden kommer att öka beläggningen på de
allmänna parkeringarna om inte en reglering med tid eller avgift införs.
Beslutet skickas till
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
Tekniska nämnden
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§ 277

Dnr 2020-00072

Fastställande av särskilt pris för del av fastigheten
Växjö 10:35, Väster (vid kv. Fabriken)
Ärendet utgår från sammanträdet
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§ 278

Dnr 2020-00410

Fastställande av särskilt pris för del av fastigheten
Växjö 7:10, mellan Älgvägen och Renvägen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för verksamhetsmark inom
fastigheten del av Växjö 7:10, mellan Älgvägen och Renvägen, Växjö
kommun. Priset för marken inom berört område beslutas bli 450 kr/m2
mark jämte villkor i övrigt.
Bakgrund
Detaljplanen med drn.nr PLAN.2019.590 är för närvarande under
handläggning av stadsbyggnadskontoret.
Förslaget till detaljplan medger användningen verksamheter på det
aktuella området. Den sammanlagda marken som går att sälja är ca
18 700 m2. Marken består till viss del av ett fornområde som kommer att
utredas innan försäljning sker. På den del som inte är ett fornområde, ca
9 500 m2, har det tecknats ett nyttjanderättsavtal med APP Fast 2 AB i
avvaktan på att detaljplanen ska vinna laga kraft. Marken är därefter
tänkt att säljas i en första etapp. Området är tänkt att säljas som råmark
och företaget kommer främst ha lager och upplag av material på platsen.
Nyttjanderättsområdet består delvis av ett U-område och ska vara
tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar. Planförslaget anger
också att delar av området blir prickmark som inte får bebyggas.
Området är beläget sydväst om Renvägen och norr om Älgvägen, bilaga
1, och är tänkt att säljas för verksamheter i enlighet med kommande
detaljplan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 297/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
besluta följande: Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för
verksamhetsmark inom fastigheten del av Växjö 7:10, mellan Älgvägen
och Renvägen, Växjö kommun. Priset för marken inom berört område
beslutas bli 450 kr/m2 mark jämte villkor i övrigt.
Kommunchefen har i en skrivelse den 29 juni 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att föreslagen
prissättning av verksamhetsmarken, tar utgångspunkt i den prissättning
som gällt för tidigare såld mark på området Norremarksåsen. Priserna
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där har legat mellan 500-600 kr/m2 men har då varit grovterrasserade
och delvis haft skyltläge mot rv 23.
Försäljningspris för marken föreslås bli 450 kr/m2. Föreslagen
prissättning medför en intäkt på ca 8,4 Mkr i kommande
stadsutvecklingsprojekt Hovsdal.
En extern värdering har i detta fall inte utförts då en sådan inte
förväntas ge en bättre marknadsbild än vad en jämförelse med
kommunens övriga verksamhetsmark ger. Bedömning är att föreslagen
prissättning är marknadsmässig i enlighet med kommunens riktlinjer.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§ 279

Dnr 2020-00411

Revidering av bestämmelser för tomtkön samt
fördelning av småhustomter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen revidering av Växjö kommuns
bestämmelser för tomtkön samt fördelning av småhustomter, i enlighet
med bilaga 1 i ärendet.
Bakgrund
Växjö kommuns bestämmelser för tomtkön samt fördelning av
småhustomter antogs av kommunstyrelsen i §7/2005, och reviderades
senast av kommunstyrelsen i §234/2014.
Då Växjö kommun har tagit fram en e-tjänst för att ansöka om att ställa
in sig i kommunens tomtkö föreslås att vissa revideringar görs i
dokumentet Bestämmelser för tomtkön samt föredelning av
småhustomter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 298/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner föreslagen revidering av Växjö kommuns
bestämmelser för tomtkön samt fördelning av småhustomter, i enlighet
med bilaga 1 i ärendet.
Kommunchefen har i en skrivelse den 30 juni 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår följande:
Revideringen i text består i att:
-Anmälan om registrering sker via e-tjänst på kommunens webb-plats
eller via manuell anmälan, istället för via blankett som tillhandahålls via
kommunen. Tillägg görs med att gifta eller sambor inte får registreras i
mer än ett namn
- Registrering och placering i kön via e-tjänst, sker den dag och tidpunkt
som avgiften kommit kommunen tillhanda, istället för den dag avgiften
kommit kommunen tillhanda. Vid samma registreringsdatum via manuell
anmälan sker lottning för att skilja två sökande åt
- Ansökningsblankett kan inlämnas digitalt eller via manuell blankett till
Växjö kommun, istället för att ansökningsblankett ska inlämnas i original
till Växjö kommun
- När kommunen har nya tomter för försäljning till tomtkön ges
information i första hand via e-post och i andra hand via brev.
Information finns även på kommunens hemsida, istället för att
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information ges på hemsida och i utskick till alla sökande i tomtkön.
Revideringen är en anpassning till att e-tjänsten har införts och att
information går via digitala medier. Förändringen innebär en förenkling
ör de som vill ställa in sig i tomtkön samt ansöka om att få köpa en
kommunal villatomt.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§ 280

Dnr 2020-00352

Fastställande av markpris på Bredvik för etapp 6
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta följande markpris för
stadsutvecklingsprojekt Bredvik etapp 6 (Bilaga 1).
• Bostadskvarter för flerbostadshus(radhus): 1200 kr/m2.
• Tomtmark avsedda för villatomter: 1200-1600 kr/m2. Priset
marknads- och läges anpassas.
Prissättningen avser mark i befintligt skick (råmark) och oavsett
upplåtelseform. Vid en eventuell grovterrassering av tomterna
tillkommer 120 kr/m2 eller får ett självkostnadspris läggas på markpriset
för terrasseringen.
Bakgrund
Detaljplanen för Bergkvara 6:26 m.fl. (Bredvik) vann laga kraft 2014-0109. Hittills har 10 bostadskvarter och 14 villatomter i den norra delen av
bostadsområdet tilldelats. Ett fastslaget pris finns sedan 2019 på 12001600 kr/m2 på tomtmark. En oberoende värdering av marken för
Bredvik gjordes våren 2020. Värderingen visar att kvartersmarken för
flerbostadshus har ett marknadsvärde på 1200 kr/m2. Marknadsvärdet
för en normalstor tomt är 1500 kr/m2. Under 2019 såldes 14 villatomter
på Bredvik med ett prisspann mellan 1200-1600 kr/m2 beroende på
tomtmarkens läge.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 277/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
besluta följande:
Kommunstyrelsen beslutar att anta följande markpris för
stadsutvecklingsprojekt Bredvik etapp 6 (Bilaga 1).
• Bostadskvarter för flerbostadshus(radhus): 1200 kr/m2.
• Tomtmark avsedda för villatomter: 1200-1600 kr/m2. Priset
marknads- och läges anpassas.
Prissättningen avser mark i befintligt skick (råmark) och oavsett
upplåtelseform. Vid en eventuell grovterrassering av tomterna
tillkommer 120 kr/m2 eller får ett självkostnadspris läggas på markpriset
för terrasseringen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 3 juni 2020 redogjort för
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ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att prisnivån
i princip är oförändrad från senaste prissättning 2019, och att intäkterna
blir oförändrad från tidigare prognoser.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§ 281

Dnr 2015-00724

Avskrivning av uppdrag om detaljplan för del av
Växjö 6:55 m.fl., Hovshaga, Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avskriver uppdraget givet till byggnadsnämnden i §
387/2015 om upprätta en detaljplan för Växjö 6:55, Hovshaga, Växjö
kommun med industriändamål, kontor och handel som huvudsaklig
användning.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i § 387/2015 byggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta en detaljplan för Växjö 6:55, Hovshaga, Växjö kommun med
industriändamål, kontor och handel som huvudsaklig användning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 274/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
avskriver uppdraget givet till byggnadsnämnden i §
387/2015 om upprätta en detaljplan för Växjö 6:55, Hovshaga, Växjö
kommun med industriändamål, kontor och handel som huvudsaklig
användning.
Ordförande har i en skrivelse daterad 8 juni 2020 redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår att vid en uppföljning av uppdraget har
byggnadsnämnden meddelat att man önskar att uppdraget tillsvidare
avskrivs. Detaljplanen ligger vilande i avvaktan på åtgärdsvalsstudie från
Trafikverket (om Norrleden ska breddas eller inte). Det kan därmed
dröja en längre tid innan en detaljplan kan bli aktuell. Ett nytt uppdrag
kan inkomma till byggnadsnämnden när rätt förutsättningar för ny
detaljplan finns.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Planeringschefen
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§ 282

Dnr 2020-00429

Reviderad tidplan för budgetarbete 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om reviderad tidplan för budget 2021 enligt
följande:
6 oktober Kommunstyrelsen beslut om preliminär skattesats.
3 november Kommunstyrelsen beslut om budgetförslag.
17 november Kommunfullmäktige beslut om budget.
Bakgrund
Enligt Kommunallagen, kapitel 11, 8 § ska förslag till budget upprättas av
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för
det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska
styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det
följande året. Enligt 10 § fastställs budgeten av fullmäktige före
november månads utgång.
Med anledning av Coranapandemin har kommunen påverkats på sådant
sätt att det inte har bedömts möjligt att lägga fram budget före oktober
månads utgång. Pandemin utgör sådana särskilda skäl som omnämns i
kommunallagen som gör att framläggandet av budgeten kan
senareläggas på sätt som framgår av förslaget till beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 299/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
beslutar om reviderad tidplan för budget 2021 enligt
följande:
6 oktober Kommunstyrelsen beslut om preliminär skattesats.
3 november Kommunstyrelsen beslut om budgetförslag.
17 november Kommunfullmäktige beslut om budget.
Kommunchefen har i en skrivelse den 2 juli 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
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För kännedom
Kommunfullmäktige
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§ 283

Dnr 2020-00406

Uppföljning enligt kommunallagen av Växjö
Kommunföretag AB (VKAB) inklusive dotterbolag för
verksamhetsåret 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner informationen om uppföljning av
Växjö Kommunföretag AB med dotterbolag (VKAB-koncernen)
avseende bolagens verksamhet 2019.
2. Uppföljningen visar att bolagen i VKAB-koncernens verksamhet
är förenlig med fastställda kommunala ändamål samt har utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bakgrund
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om
de kommunala bolagens verksamhet under föregående år är förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet samt har utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen kan lämna förslag
till kommunfullmäktige om eventuella åtgärder.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 300/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner informationen om uppföljning av
Växjö Kommunföretag AB med dotterbolag (VKAB-koncernen)
avseende bolagens verksamhet 2019.
2. Uppföljningen visar att bolagen i VKAB-koncernens verksamhet
är förenlig med fastställda kommunala ändamål samt har utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunchefen har i en skrivelse den 29 juni 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att samtliga
dotterbolag inom VKAB-koncernen har inkommit med redovisning till
moderbolaget Växjö kommunföretag AB avseende respektive bolags
verksamheter 2019. Redovisningen visar att bolagens verksamheter har
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och fastställda
kommunala ändamål som framgår av respektive bolagsordning och
ägardirektiv.
Växjö kommunföretag AB:s styrelse har behandlat redovisningen vid
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styrelsemöte 2020-06-16 enligt bifogat protokollsutdrag (Dnr 202000019, 2020-06-16 §83) och lämnar ärendet vidare till Kommunstyrelsen
för beslut.
Växjö kommunföretag AB:s styrelse gör bedömningen att
verksamheterna i dotterbolagen, inklusive delägda Wexnet AB, är
kompetensenliga enligt kommunallagen samt lever upp till de
kommunala ändamålen.
Enligt vår bedömning lever samtliga bolag upp till de i bolagsordningen
fastställda kommunala ändamålen och verksamheten har bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutet skickas till
För kännedom
VKAB
Ekonomi- och finanschefen
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§ 284

Dnr 2020-00422

Användaravtal KI-Finans för digitaliserade
affärsavslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal för digital tjänst med
Kommuninvest ”Användaravtal för digitalt affärsavslut” via KIFinans
enligt bilaga,
2. Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunchefen och
ekonomi- och finanschefen att i förening ingå tillkommande avtal
om ansluten tjänst som tillhandahålls via ”Användaravtal för
digitalt affärsavslut” och KI-Finans samt erforderliga handlingar
avseende behörigheter,
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen och
kommunstyrelsens ordförande att digitalt signera
användaravtalet.
Bakgrund
Växjö kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening som via
Kommuninvest i Sverige AB säkerställer en kostnadseffektiv och säker
försörjning av lånefinansiering, i första hand till kommunens bolag inom
Växjö kommunföretag AB koncernen. Kommuninvest tillhandahåller per
2020-04-30 lån om 6.809 mnkr av total upplåning i kommunkoncernen
om 8.788 mnkr.
Kommuninvest tillhandahåller utöver lånefinansiering även system för
skuldförvaltning och hantering av intern lånereskontra via systemet KIFinans, ett system som under året har utvecklats med digitala tjänster
för bland annat digital signering av skuldebrev och borgensförbindelser
med mobilt bank-ID. Via KI-Finans gör vi även offertförfrågningar och
inhämtar offerter. Offertförfrågningar som skapas i KI-Finans används
även vid förfrågningar till andra kreditgivare.
Kommuninvest vidareutvecklar de digitala tjänsterna och kommer under
hösten att lansera möjlighet att göra affärsavslut digitalt. Detta görs idag
på telefon av behöriga personer utsedda av Kommunstyrelsen
respektive Växjö Kommunföretag AB:s styrelse, i första hand av
finansansvarig. Möjligheten att göra affärsavslut på telefon kommer tills
vidare att kvarstå, men genom funktionalitet för digitala affärsavslut kan
hela upplåningsprocessen (offertförfrågan - offert - affärsavslut -
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signering) genomföras digitalt baserat på de behörigheter och beslut
som fattas i vanlig ordning av kommunstyrelsen respektive styrelsen för
berörda bolag.
Avtal för tjänsten "Digitalt affärsavslut" har tecknats av Växjö
kommunföretag AB samt Södra Smålands Avfall & Miljö AB juni-2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 301/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
besluta följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal för digital tjänst med
Kommuninvest ”Användaravtal för digitalt affärsavslut” via KIFinans
enligt bilaga,
2. Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunchefen och
ekonomi- och finanschefen att i förening ingå tillkommande avtal
om ansluten tjänst som tillhandahålls via ”Användaravtal för
digitalt affärsavslut” och KI-Finans samt erforderliga handlingar
avseende behörigheter,
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen och
kommunstyrelsens ordförande att digitalt signera
användaravtalet.
Kommunchefen har i en skrivelse den 30 juni 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att möjligheten att
fullt ut hantera upplåningsprocessen digitalt med Kommuninvest
möjliggör en effektivare skuldförvaltning och bidrar till ökad säkerhet
genom digital signering av affärsavslut med mobilt bank-ID.
Tjänsten kommer att utvecklas successivt med bland annat
behörighetshantering vilket ytterligare kommer att effektivisera
skuldförvaltningen.
Den utökade funktionaliteten i KI-Finans innebär inte någon
merkostnad för kommunen eller de kommunala bolagen.
Licenskostnaden för KI-Finans, som för närvarande uppgår till 120 tkr
per år för hela kommunkoncernen, är oförändrad.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
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§ 285

Dnr 2019-00682

Medborgarförslag om att granska effekten av
kommunens reklam och marknadsföring
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att den största
marknadsföring vi har är att säkerställa en god välfärd inom skola,
omsorg mm. De pengar som vi idag väljer att investera har vi god
kontroll över då detta ansvar ligger i en central
kommunikationsavdelning. Bedömningen är därför att detta idag inte
behöver utredas ytterligare men att frågan kan aktualiseras mer
framöver.
Bakgrund
En medborgare har skickat in ett förslag om att all marknadsföring av
kommunen bör granskas. Medborgaren vill veta om pengarna som
används till marknadsföring ger någon effekt, och önskar att man
utvärderar huruvida man borde öka eller minska marknadsföringen från
kommunens sida.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 303/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
besvara medborgarförslaget med att den största
marknadsföring vi har är att säkerställa en god välfärd inom skola,
omsorg mm. De pengar som vi idag väljer att investera har vi god
kontroll över då detta ansvar ligger i en central
kommunikationsavdelning. Bedömningen är därför att detta idag inte
behöver utredas ytterligare men att frågan kan aktualiseras mer
framöver.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 25 juni redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår att Växjö kommun till stor del arbetar med
kommunikation till våra medborgare, företag och besökare för att
underlätta i deras vardag. Ren marknadsföring är en väldigt liten del.
Den marknadsföring vi har idag kallar vi ”Platsmarknadsföring”. Detta
gör vi tillsammans med och genom de företag som finns här för att
använda ett gemensamt uttryck och budskap. Vår egen ekonomiska del
här är i löpande verksamhet under 100 tkr totalt.
Att dock arbeta mer med ”Platsmarknadsföring” framöver kan bli aktuellt
då den har två syften. Dels att vi som bor och verkar här skall tycka
Växjö kommun är ett bra ställe att vara på och stanna kvar här både som
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boende invånare och som företag och besökare och dels att locka nya
möjliga invånare och företag och besökare att flytta eller komma hit.
Nya skatteintäkter från de som kommer hit är av oerhört stor vikt för att
kunna upprätthålla välfärden och utveckla vår kommun. Konkurrensen
mellan kommunerna ökar och vi måste arbeta för att kunna få nytt och
samtidigt inte tappa till andra.
Den största marknadsföring vi har är att säkerställa en god välfärd inom
skola, omsorg mm.
De pengar som vi idag väljer att investera har vi god kontroll över då
detta ansvar ligger i en central kommunikationsavdelning.
Bedömningen är därför att detta idag inte behöver utredas ytterligare
men att frågan kan aktualiseras mer framöver.
Yrkanden
Julia Berg (S): Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att
de pengar som vi idag väljer att investera har vi god kontroll över då
detta ansvar ligger i en central kommunikationsavdelning. Bedömningen
är därför att detta idag inte behöver utredas ytterligare men att frågan
kan aktualiseras mer framöver
Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Kommunikationschefen
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§ 286

Dnr 2020-00294

Årsredovisning och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend 2019
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2019 för
Samordningsförbundet Värend.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Bakgrund
Medlemmar i Samordningsförbundet Värend är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg, Växjö kommun, Tingsryds
kommun samt Alvesta kommun. Från 2018 ingår även Lessebo kommun.
Förbundet är en fristående juridisk person som bildats enligt lagen om
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Samordningsförbudets uppgift är i första hand att verka för att
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.
Uppdraget är att uppnå en fungerande och effektiv struktur där berörda
myndigheter kan mötas och samverka på alla systemnivåer bland annat
genom kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Medel för att uppnå
detta mål är bland annat finansiering av insatser för medborgare som är
i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetsinriktade
rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är arbetslösa personer i
förvärvsaktiv ålder, vanligen 20-64 år, som är i behov av samordnade
rehabiliterings-insatser.
Verksamheten har genomgått en omstrukturering från att bedriva
basverksamhet till att arbeta processinriktat genom individinriktade och
strukturövergripande insatser.
Beträffande finansieringen står Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen för 50 procent och Region Kronoberg för 25
procent. Medlemskommunerna står tillsammans för resterande 25
procent. Växjös bidrag uppgick till 757 tkr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 256/2020 föreslagit att kommunstyrelsen fattar
följande beslut:
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1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2019 för
Samordningsförbundet Värend.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 maj 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att Samordningsförbundet Värend redovisar en fortsatt stark ekonomisk
ställning med en soliditet på 39 procent som väsentligen överstiger
Nationella rådets rekommendation på 20 procent. Det budgeterade och
redovisade negativa resultatet föranleder därför inget underskott att
arbeta in kommande år.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska ett samordningsförbund ha
en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det är styrelsen i
samordningsförbundet som ska fatta beslut om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning.
Revisionsbolaget KPMG noterar från sin granskning att det saknas en
definition av god ekonomisk hushållning kopplat till övergripande mål,
men noterar samtidigt att årsredovisningen ger en god översiktlig bild
och uppföljning av utförda insatser inom de övergripande
verksamhetsmålen.
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§ 287

Dnr 2020-00333

Redovisning av partistöd för år 2019
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för
2019.
Bakgrund
Enligt Växjö kommuns riktlinjer för partistöd ska partier som erhåller
partistöd årligen redovisa hur partistödet har använt föregående
verksamhetsår.
I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. Växjö kommun har dessutom dokumentet Regler
för kommunalt partistöd i Växjö kommun, antagna av
kommunfullmäktige 16 december 2014, § 269.
Av reglerna framgår bland annat att redovisningen ska ske per
kalenderår och lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni året
efter det att stödet lämnats. Till redovisningen ska bifogas ett
granskningsintyg som fastslår om redovisningen ger en rättvisande bild
av hur partiet har använt partistödet. Granskningen av redovisningen
utförs av en särskild granskare som utses av mottagaren av partistödet.
Fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd i januari månad
varje år.
Samtliga partier som erhållit partistöd har lämnat redovisningar av hur
partistödet har använts. Redovisningarna har inkommit i rätt tid.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 311/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner partiernas redovisning av partistöd för 2019.
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§ 288

Dnr 2020-00314

Bekräftelse på ingången borgensförbindelse med
Kommuninvest 2020
Kommunstyrelsens förslag
1 . Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun bekräftar att
ingången borgensförbindelse av den 3 april 2003
(”Borgensförbindelsen”), vari Växjö kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller, samt att
Kommuninvest äger företräda Växjö kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun bekräftar att
regressavtalet undertecknat av Växjö kommun den 17 oktober 2011, vari
det inbördes ansvaret mellan Kommuninvest ekonomisk förenings
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle
framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun bekräftar att
garantiavtalet undertecknat av Växjö kommun den 17 oktober 2011, vari
Växjö kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunchefen och ekonomioch finanschefen att i förening för Växjö kommuns räkning underteckna
alla handlingar med anledning av detta beslut.
Bakgrund
Växjö kommun är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
sedan 2003. Medlemskapet innebär tillgång till en kostnadseffektiv
upplåning i samverkan med andra medlemskommuner och regioner.
Idag har Kommuninvest ekonomisk förening 291 kommuner och
regioner som medlemmar.
En förutsättning för Kommuninvests verksamhet är att samtliga
medlemmar solidariskt går i borgen för all upplåning och exponering
avseende derivatavtal som Kommuninvest ingår.
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Det solidariska borgensåtagandet är ett villkor för medlemskap i
Kommuninvest ekonomisk förening (som äger Kommuninvest i Sverige
AB (publ) där utlåningsverksamheten bedrivs).
Växjö kommun ingick borgensförbindelsen för Kommuninvest 3 april
2003 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 27
augusti 2013.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett
separat regressavtal med Kommuninvest samt ett separat avtal om
ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat
("garantiavtal"). Växjö kommun undertecknade regressavtalet den 17
oktober 2011 och garantiavtalet den 17 oktober 2011.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 310/2020 föreslagit att kommunstyrelsen fattar
följande beslut:
1 . Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun bekräftar att
ingången borgensförbindelse av den 3 april 2003
(”Borgensförbindelsen”), vari Växjö kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller, samt att
Kommuninvest äger företräda Växjö kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun bekräftar att
regressavtalet undertecknat av Växjö kommun den 17 oktober 2011, vari
det inbördes ansvaret mellan Kommuninvest ekonomisk förenings
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle
framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun bekräftar att
garantiavtalet undertecknat av Växjö kommun den 17 oktober 2011, vari
Växjö kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunchefen och ekonomioch finanschefen att i förening för Växjö kommuns räkning underteckna
alla handlingar med anledning av detta beslut.
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Kommunchefen har i en skrivelse den 26 juni 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att ett
borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, eller senast bekräftades. Även regressavtalet och
garantiavtalet riskerar mot bakgrund av reglerna för preskription att bli
ogiltiga efter tio år. Växjö kommuns regressavtal och garantiavtal
riskerar således att löpa ut. Eftersom avtalen är ett villkor för
medlemskap i Kommuninvest ekonomisk föreningen är det väsentligt att
Växjö kommun, innan avtalens giltighetstid löper ut, via beslut i
kommunfullmäktige bekräftar att avtalen alltjämt är gällande.
Fullmäktige har även att besluta om behöriga företrädare för Växjö
kommun att underteckna en skriftlig bekräftelse av avtalen, samt
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
För att underlätta och framtida hantering av preskriptionsavbrott för
borgen, regressavtal och garantiavtal, sker även genom aktuella beslut
en bekräftelse av Växjö kommuns borgensåtagande så att samtliga
nödvändiga åtaganden förnyas samtidigt, nästa gång om ytterligare tio
år.
Aktuella beslut där Växjö kommun bekräftar sedan tidigare ingångna
avtal (borgensavtal, regressavtal, garantiavtal) med Kommuninvest
innebär inte någon förändring jämfört nuvarande situation.
Medlemskapet i Kommuninvest ekonomisk förening och upplåning via
Kommuninvest i Sverige AB (publ) innebär en kostnadseffektiv och säker
finansieringskälla för Växjö kommunkoncerns upplåningsbehov.
Medlemskapet i Kommuninvest ger även tillgång till kompetens och
verktyg som är till stor nytta för kommunkoncernens skuldförvaltning.
Upplåning via Kommuninvest ger i rådande räntemarknad, givet aktuella
kapitaltäckningskrav, en konkurrensfördel jämfört med upplåning via
bank. Samverkan i upplåningen via Kommuninvest ger även tillgång till
flera olika obligationsmarknader, i olika valutor, vilket bidrar till en trygg
försörjning av lån till medlemmarna.
Ett annat alternativ för att hantera kommunkoncernens upplåning är att
genomföra egen utgivning av certifikat och obligationer. Ett fåtal stora
kommuner och regioner hanterar hela eller delar av sin upplåning den
vägen, men merparten säkerställer sitt behov av lånefinansiering via
Kommuninvest. Bankernas andel av den kommunala nyupplåningen har i
princip upphört till följd av dyrare upplåning och hårdare
kapitaltäckningskrav jämfört med Kommuninvest. 2019 finansierade
Kommuninvest ca 56% av kommunsektorns totala skuld.
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Trots en kraftig tillväxt av kommunernas och regionernas låneskuld
(vilka vi gemensamt tar ett ansvar för mellan medlemmarna i
Kommuninvest) bedöms risken för Växjö kommun genom aktuella
åtaganden inte ha ökat, även om situationen för vissa kommuner och
regioner är mycket ansträngd. Med hänvisning till beskattningsrätten
kan inte en kommun eller en region gå i konkurs och risken att Växjö
kommun solidariskt i framtiden behöver infria något borgens- eller
garantiåtagande är mycket låg. Något krav på infriande av dessa
garantier och åtagande har hittills aldrig inträffat sedan Kommuninvest
grundades 1986.
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§ 289

Dnr 2020-00405

Notering av fjärrvärme- och närvärmepriser 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar anmälan av beslut om ändring av
fjärrvärme- och närvärmepriser för år 2021.
Bakgrund
Styrelsen för VEAB beslutade den 4 juni 2020, § 6, att justera
fjärrvärmepriset i enlighet med bilagt underlag från och med 2021.
Växjö Energi har fört dialog med näringsidkare och företrädare för
småhusen enligt Prisdialogens modell. Det innebär att prisjusteringar
avseende näringsfastigheter i Växjö och småhusen i Växjö, Ingelstad,
Rottne och Braås diskuterats i samråd med kunderna. Utifrån denna
diskussion ställs en rekommendation till Växjö Energis styrelse, som
beslutar om priset. Växjö Energi har för avsikt att förnya sitt
medlemskap i Prisdialogen för 2021.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 309/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
noterar anmälan av beslut om ändring av fjärrvärme- och
närvärmepriser för år 2021.
Styrelsen för VKAB har i § 85/2020 noterat prisjusteringen av fjärrvärme
för 2021, och skickat ärendet vidare till kommunfullmäktige.
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§ 290

Dnr 2020-00364

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning år 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer av Taxa för Växjö kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning för år 2021 enligt bilaga 1 till ärendet.
Bakgrund
Tekniska nämnden har beslutat att hos kommunfullmäktige begära
fastställelse av Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning för år 2021.
VA-taxan är uppdelad i två delar, vilka rör årliga löpande
brukningsavgifter, respektive anläggningsavgifter som är av
engångskaraktär vid nybyggnad etc. Dessa delar ses över årligen. Inför
2021 förslås följande förändringar av respektive del:
Brukningsavgifter
Brukningstaxan består av en fast del baserad på fastighetens storlek på
vattenmätare, samt en rörlig del baserad på antal kubikmeter vatten
som förbrukas. Den fasta avgiften föreslås vara oförändrad och den
rörliga avgiften (m3-avgift) föreslås höjas med 2 %. Vilket ger en total
höjning av brukningsintäkterna med ca 0.8 %.
Anläggningsavgifter
Anläggningstaxan föreslås vara oförändrad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 308/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
fastställer av Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning för år 2021 enligt bilaga 1 till ärendet.
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§ 291

Dnr 2020-00361

VoB Kronoberg årsredovisning och
revisionsberättelse för 2019
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2019 för kommunalförbund VoB Kronoberg.
2. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2019 för VoB Syd AB.
3. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Bakgrund
Respektive medlem i ett kommunalförbund ska varje år ta ställning till
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
VoB Kronoberg har som ändamål att vara huvudman för hem för vård
eller boende för barn, ungdomar, familjer och missbrukare. Huvuddelen
av uppdraget utförs via VoB Syd AB vilket till hälften ägs av VoB
Kronoberg och till hälften av Kommunalförbundet Skåne.
Kommunalförbundet VoB Kronoberg driver familjerådgivning på
uppdrag från de åtta medlemskommunerna i Kronobergs län, övrig
verksamhet bedrivs i VoB Syd AB.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 307/2020 föreslagit att kommunfullmäktige ska
fatta följande beslut:
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2019 för kommunalförbund VoB Kronoberg.
2. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2019 för VoB Syd AB.
3. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse den 25 juni 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
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Verksamheten i VoB Kronoberg uppfyller ekonomiska mål, samt mål om
tillgänglighet. Uppföljningen av kvalitetsmål indikerar en god
måluppfyllelse men svarsfrekvensen i uppföljningen har varit för låg.
Verksamheten ser inför 2021 över formerna för kvalitetsuppföljningen
och planerar för åtgärder.
Revisorerna bedömer att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
samt att räkenskaperna är rättvisande och att direktionens interna
kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna tillstyrker sammanfattningsvis att direktionens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för
kommunalförbundet VoB Kronoberg.
VoB Syd AB uppfyller inte de ekonomiska målen för 2019. Uppföljning av
kvalitetsmål indikerar en god måluppfyllelse men svarsfrekvensen har
varit för låg.
Revisorerna anser dock sammanfattningsvis att verksamheten har
bedrivits ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen har varit
tillräcklig. Verksamheten har bedrivits utifrån de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten. Revisorerna tillstyrker
att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningen, samt
ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
Frågan om ansvarsfrihet för VoB Syd AB beslutas av bolagsstämman och
är inte föremål för beslut i kommunfullmäktige.
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§ 292

Dnr 2020-00344

Revidering av förbundsordning samt reglemente för
Värends Räddningstjänst
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny förbundsordning
för kommunalförbundet Värends räddningstjänstförbund.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal om Alvesta och
Växjö kommuners samarbete genom medlemskap i
kommunalförbundet Värends räddningstjänstförbund.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt reglemente för
förbundsdirektionen i kommunalförbundet Värends
räddningstjänstförbund.
Bakgrund
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som sedan 2002
ansvarar för räddningstjänsten i Alvesta och Växjö kommuner.
Kommunalförbundet styrs av en politisk direktion bestående av sex
ledamöter och sex ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare är utsedda
av respektive kommuns kommunfullmäktige, ordföranden kommer alltid
från Växjö kommun. Direktionen beslutar om budget, mål och inriktning
av verksamheten samt principiella myndighetsärenden. Centrala
styrdokument för kommunalförbundet vad gäller ändamål, organisation
ansvar, budget och ekonomisk styrning är förbundsordning och
reglemente för direktionen.
Ägarna och tillika medlemmarna i förbundet, Alvesta och Växjö
kommuner, har haft en diskussion och analys hur förbundet kan styras
tydligare och bli bättre synkroniserat med kommunernas planeringsoch uppföljningsprocesser. Parterna är nu eniga om att förbundet ska
vara underställt Växjö kommuns processer och riktlinjer för ekonomi,
budget, personalfrågor och i övrigt Växjö kommuns olika policys. Växjö
kommun åtar sig särskilt att regelbundet hålla Alvesta kommun
uppdaterad om arbetet med process, budget, ekonomi och
motsvarande.
Enligt förbundsordningen ska ändringar av förbundsordning och/eller
reglemente först beslutas av kommunalförbundet och sedan fastställas
av respektive kommunfullmäktige.
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Kommunalförbundet har beslutat i ärendet den 28 maj 2020 och Alvesta
kommun den 15 juni 2020.
Den nya förbundsordningen och reglementet börja gälla när
kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 306/2020 föreslagit att kommunfullmäktige ska
fatta följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny förbundsordning
för kommunalförbundet Värends räddningstjänstförbund.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal om Alvesta och
Växjö kommuners samarbete genom medlemskap i
kommunalförbundet Värends räddningstjänstförbund.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt reglemente för
förbundsdirektionen i kommunalförbundet Värends
räddningstjänstförbund.
Kommunchefen har i en skrivelse den 23 juli 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
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§ 293

Dnr 2020-00367

Medborgarförslag om att det inte ska finnas vilda
rovdjur inom kommunen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Förslaget ligger inte
inom ramen för den kommunala kompetensen. Det är länsstyrelsen som
ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur så som björn, järv, kungsörn,
lodjur och varg. Det är också länsstyrelsen som fattar beslut om
skyddsjakt och licensjakt.
Bakgrund
En förslagsställare skriver i ett medborgarförslag att det inom Växjö
kommun inte ska finnas några vilda rovdjur som varg och björn, detta
för djurens bästa.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 280/2020 föreslagit att kommunfullmäktige ska
avslå medborgarförslaget med motiveringen att förslaget ligger inte
inom ramen för den kommunala kompetensen. Det är länsstyrelsen som
ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur så som björn, järv, kungsörn,
lodjur och varg. Det är också länsstyrelsen som fattar beslut om
skyddsjakt och licensjakt.
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§ 294

Dnr 2020-00270

Medborgarförslag om cykelpark på Teleborg
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslag med att det i dagsläget
inte är aktuellt att bygga en cykelpark eller uteträningsstationer på
nämnd plats på Teleborg.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en
cykelpark på Teleborg. Intill Linnés arboretum finns en övergiven
fotbollsplan där förslagsställaren vill att kommunen bygger en cykelpark
med pumptrack samt lite uteträningsstationer i samma område.
Förslagsställaren trycker på behovet att träna ute och menar att detta är
en bra central placering på Teleborg.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 279/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslag med att det i dagsläget inte är aktuellt att
bygga en cykelpark eller uteträningsstationer på nämnd plats på
Teleborg.
Tekniska nämnden har i § 91/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslag med att det i dagsläget inte är aktuellt att
bygga en cykelpark eller uteträningsstationer på nämnd plats på
Teleborg.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 30 april 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att tekniska
förvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte är aktuellt att
anlägga en cykelpark eller uteträningsstationer på Teleborg.
Grusplanen intill Linnés arboretum används inte och bör omvandlas som
entrépunkt till arboretet och fortsatt fungera som pulkabacke. Cyklar i
området utgör en risk för att planteringar i området skadas.
En cykelpark och uteträningsstationer i området ingår inte i
investeringsplan 2020 - 2022 för tekniska förvaltningen. Om detta ska
byggas måste omprioriteringar göras inom befintlig investerings- och
skötselram. Om utredningen visar på stort behov i området får framtida
investeringsplaner omvärderas.
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§ 295

Dnr 2020-00199

Medborgarförslag om att anordna en
"minivintermarknad" på Vattentorget
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
kultur- och fritidsnämndens yttrande i § 34/2020 där det föreslås att
förslagsställaren informeras om möjligheten att ansöka om Växjö
kommuns kulturstöd för att antingen arrangera evenemanget alternativt
kontakta annan arrangör med förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden erbjuder i enlighet med Växjö kommuns
stöd till kulturverksamhet KN § 53/2005 arrangörer en möjlighet att
ansöka om stöd för arrangemang.
Förslagsställaren erbjuds möjlighet att ansöka om Växjö kommuns stöd
för kulturverksamhet för att anordna evenemanget alternativt kan
förslagsställaren vända sig till annan arrangör med förslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till Växjö kommun gällande
anordnande av en "minivintermarknad" på Vattentorget för att
uppmärksamma Växjö stads skyddshelgon. Förslagsställaren föreslår att
marknaden ska omfatta "agerande aktörer".
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 255/2020 föreslagit att kommunfullmäktige ska
fatta följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
kultur- och fritidsnämndens yttrande i § 34/2020 där det föreslås att
förslagsställaren informeras om möjligheten att ansöka om Växjö
kommuns kulturstöd för att antingen arrangera evenemanget alternativt
kontakta annan arrangör med förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden erbjuder i enlighet med Växjö kommuns
stöd till kulturverksamhet KN § 53/2005 arrangörer en möjlighet att
ansöka om stöd för arrangemang.
Förslagsställaren erbjuds möjlighet att ansöka om Växjö kommuns stöd
för kulturverksamhet för att anordna evenemanget alternativt kan
förslagsställaren vända sig till annan arrangör med förslaget.
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Kultur- och fritidsnämnden har i § 34/2020 lämnat följande yttrande:
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att förslagsställaren informeras om
möjligheten att ansöka om Växjö kommuns kulturstöd för att antingen
arrangera evenemanget alternativt kontakta annan arrangör med
förslaget. Information om stödet finns på Växjö kommuns hemsida
www.vaxjo.se - ange kulturverksamhet direktservice i sökrutan.
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente KF § 262/2014 ansvarar
nämnden för ekonomiskt och konsultativt stöd till föreningar,
studieorganisationer och andra med verksamhet inom kulturområdet.
Kultur- och fritidsnämnden erbjuder i enlighet med Växjö kommuns
stöd till kulturverksamhet KN § 53/2005 arrangörer en möjlighet att
ansöka om stöd för arrangemang.
Förslagsställaren erbjuds möjlighet att ansöka om Växjö kommuns stöd
för kulturverksamhet för att anordna evenemanget alternativt kan
förslagsställaren vända sig till annan arrangör med förslaget. Kultur- och
fritidsnämnden ger t.ex. ett långsiktigt kulturstöd till LinneaTeatern som
tidigare skapat såväl kyrkospel som historiska spel.
Tekniska nämndens arbetsutskott har i § 72/2020 föreslagit nämnden
att yttra sig enligt nedan:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara
medborgarförslaget med att Växjö kommun inte anordnar marknader
utan att de arrangeras på privat initiativ av aktörer som hyr offentlig
plats av Växjö kommun för arrangemanget.
Växjö Citysamverkan har lämnat följande yttrande daterat 2020-05-07:
Om personen tycker detta är ett bra initiativ så kan vi gärna hjälpa till
att marknadsföra eventet och koppla ihop honom/henne med passande
intressenter (t.ex. Regionteatern) för eventuella vikingaskådespelare etc.
som det pratades om. Så vi kan vara en hjälpande part, men att
arrangera eventet själva ser vi inte att vi har kapacitet till då vi redan
roddar med befintlig vintermarknad i anslutning till julskyltningen.
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§ 296

Dnr 2019-00687

Medborgarförslag om att lägga till en direktlänk till
kommunfullmäktiges webbsändningar på Växjö
kommuns startsida
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med den bedömning
att detta är en enkel åtgärd som kan genomföras utan ökad kostnad och
arbete. Vidare bedöms förslaget vara i linje med ökad tillgänglighet och
demokrati.
Bakgrund
En medborgare skriver i ett medborgarförslag att det borde vara enklare
att hitta till webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträden på
Växjö kommuns hemsida. Förslagsställaren föreslår en direktlänk på
startsidan och även gärna en länk där man enkelt kan komma åt tidigare
sändningar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 304/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller medborgarförslaget med den bedömning att detta är en enkel
åtgärd som kan genomföras utan ökad kostnad och
arbete. Vidare bedöms förslaget vara i linje med ökad tillgänglighet och
demokrati.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 15 juni 2020 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunikationsavdelningen
bedömer att detta är en enkel åtgärd som kan genomföras utan ökad
kostnad och arbete. Vi bedömer vidare att förslaget är i linje med ökad
tillgänglighet och demokrati.
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§ 297

Dnr 2020-00225

Medborgarförslag om hundrastgård med stor
tillgänglighet vid Trummen
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att göra en
översyn av befintliga hundrastgårdar med syftet att åtminstone
en ska kunna tillgänglighetsanpassas.
2. Tekniska nämnden ska återkomma med ett förslag till
kommunstyrelsen i ärendet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att anlägga en
tillgänglighetsanpassad hundrastgård vid Trummen. Förslagsställaren
anger i förslaget att en sponsor kan tänka sig att gå in med 70 000 kr i
finansiering av hundrastgården om medborgarförslaget blir beviljat. I
förslaget uppger förslagsställaren en upplevd brist på
tillgänglighetsanpassade hundrastgårdar med aktivitetsinslag i Växjö
kommun. Förslagsställaren anger att det är många som flyttat in och
kommer flytta in med hund i området runt Trummen i takt med
nybyggnationer samtidigt som förslagsställaren upplever att rörligheten
för personer med hund har minskat på grund av bland annat
stranddelar, grillplatser och bostäder.
Tekniska nämnden skriver i sitt yttrande § 90/2020 att det idag inte
finns behov av att bygga fler hundrastgårdar men kommer att se över
möjligheten att förbättra tillgängligheten på någon befintlig
hundrastgård.
Näringslivsavdelningen har fått i uppdrag att undersöka och
sammanställa möjligheten till en ny tillgänglighetsanpassad
hundrastgård i området runt Trummen tillsammans med Tekniska
nämnden, Videum AB samt näringslivet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 305/2020 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta följande:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att detta för
närvarande inte är aktuellt men att Tekniska Förvaltningen undersöker
möjligheten att tillgänglighetsanpassa någon av de befintliga
hundrastgårdarna.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 1 juli 2020 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att Den mark som ägs av Videum AB och
som ligger i nära anslutning till Trummen anses av bolaget inte vara ett
naturligt promenadstråk för hundägare. Övriga områden som Videum
AB äger anges utgöra expansionsområde för Linnéuniversitetet och
Videum Science Park. Videum AB anser inte att bolaget har ekonomiska
möjligheter att anlägga eller stå för driften av en hundrastgård.
Förslagsställaren har enligt egna uppgifter samlat in 70 000 kr för att
möjliggöra en byggnation av en ny hundrastgård i nära anslutning till
Trummen. Kostnaden för att upprätta en ny och fullt
tillgänglighetsanpassad hundrastgård bedöms kunna hamna mellan 170
000 – 200 000 kr med en årlig drift på ca 20 000 kr.
Näringslivsavdelningen har fört samtal med privata aktörer som är
aktiva i området och har skickat en enkät till Videum ABs hyresgäster,
genom Videums nyhetsbrev, för att undersöka intresset hos privata
aktörer till att finansiellt bidra till en ny hundrastgård. De aktörer som
vidtalats och som har svarat på enkäten har uttryckt att de inte har
intresse av att bidra med finansiella medel för att bygga eller drifta en
hundrastgård i området i nära anslutning till Trummen.
Tekniska nämnden har i sitt yttrande § 90/2020 redogjort för ärendet
och föreslagit att kommunfullmäktige ska besvara medborgarförslaget
med att det inte finns behov av att bygga fler hundrastgårdar.
Ytterligare framgår det i yttrandet att om fler hundrastgårdar ska
byggas måste omprioriteringar göras inom befintlig investerings- och
skötselram. Några hundrastgårdar i Växjö kommun bedöms vara
tillgänglighetsanpassade in genom grinden men det finns behov av att
utveckla någon hundrastgård att vara mer tillgänglig inne i rastgården.
Tekniska förvaltningen undersöker möjligheten att
tillgänglighetsanpassa befintliga hundrastgårdar.
Yrkanden
Ordförande Anna Tenje (M), Maria Garmer (V), Julia Berg (S) och Gunnar
Nordmark (L):
1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att göra en
översyn av befintliga hundrastgårdar med syftet att åtminstone
en ska kunna tillgänglighetsanpassas.
2. Tekniska nämnden ska återkomma med ett förslag till
kommunstyrelsen i ärendet.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt det gemensamma
yrkandet med Maria Garmer (V), Julia Berg (S) och Gunnar Nordmark (L).
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§ 298

Dnr 297092

Övrigt
Inga övriga frågor hanteras på sammanträdet.
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