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§ 441

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Malin Lauber (S) till att justera protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska besluta vem som jämte ordförande ska justera
protokollet.
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§ 442

Dnr 2020-00654

Vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2021
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för
vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun enligt till ärendet bifogat
förslag som inkom från omsorgsnämnden 2020-11-16. Avgifterna börjar
gälla 1 januari 2021.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera belopp i
tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens
föreskrift om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens
taxa och zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga
levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens
meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen 2021”.
3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en hemtjänsttimme
till 397 kronor.
Bakgrund
Ett nytt löneavtal har tecknats inom Svenska
Kommunalarbetareförbundet avtalsområde. Därmed behöver förslaget
till vård- och omsorgsavgifter för 2021 justeras jämfört med det som
arbetsutskottet beredde på sitt sammanträde 2020-11-10. Dessutom har
underlaget kompletterats med att högsta avgift för hemtjänst m.m.
ändras från 2139 kronor till 2138 kronor då det uppmärksammats att vi
inte får öresavrunda uppåt.
Beslutsunderlag
-Reviderat förslag till beslut efter arbetsutskottet daterat 2020-11-10
-Arbetsutskottets förslag till beslut i § 508/2020
-Omsorgsnämnden § 114/2020
-Nämnden för arbete och välfärd § 199/2020
-Omsorgsförvaltningens skrivelse
-Bilaga 1, Förslag tillämpningsanvisningar (uppdaterade 2020-11-16)
-Bilaga 2, tillämpningsanvisningar 2021 (uppdaterade 2020-11-16)
-Bilaga 3, tillämpningsanvisningar 2021 (uppdaterade 2020-11-16)
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§ 443

Dnr 337195

Information om det systematiska dataskyddsarbetet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Maria Wellmert, säkerhets- och beredskapsavdelningen, informerar om
dataskyddsarbetet i Växjö kommunkoncern 2020. Wellmert informerar
även om vilka insatser som planeras under 2021.
Beslutsunderlag
Rapport: Dataskyddsarbetet i Växjö kommunkoncern 2020.
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§ 444

Dnr 2020-00629

Tryggande av kommunens pensionsåtagande genom
nyttjande av prognostiserat överskott 2020
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att öka avsättningen för
pensionsskulden med 1 procent (motsvarande ca 20 miljoner
kronor) mot bakgrund av ökade livslängdsantaganden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en inlösen av delar
av kommunens pensionsskuld med försäkringsbolag till en
engångskostnad om maximalt 40 miljoner kronor,
Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 2 ovan, att uppdra till
kommunchefen att efter beslut i kommunstyrelsen verkställa
inlösen av pensionsskuld med en maximal resultateffekt om 40
miljoner kronor med hänsyn tagen till tillgängligt utrymme i
prognostiserat resultat för 2020.
3. I likhet med övriga pensionskostnader, belastar ovanstående
åtgärder gemensam finansiering.
Bakgrund
Mot bakgrund av det höga prognostiserade resultatet för år 2020 har
utrymme skapats för att ta extra kostnader i år. Kommunchefen har
därför fått i uppdrag av den styrande majoriteten att ta fram förslag på
hur delar av årets överskott kan användas för kostnader inom
pensionsområdet. Eftersom det inte finns någon budget för att belasta
kommunens resultat med tillkommande pensionskostnader enligt
förslag till beslut, finns det behov av att besluta om det särskilt.
Vilket resultatutrymme som blir tillgängligt för tillkommande kostnader
år 2020 kommer preliminärt att framgå när prognosen för helår 2020
redovisas för kommunstyrelsen 2020-12-01, och kan slutligen fastställas
i samband med årsbokslutet.
Då resultatutrymmet i nuläget är oklart inrymmer förslaget till beslut en
flexibilitet att belasta kommunens resultat med 20-60 miljoner kronor
extra i pensionsrelaterade kostnader 2020.
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Därför presenteras de två separata förslagen inom pensionsområdet
som enligt förslag till beslut kan genomföras med möjlig resultateffekt år
2020. Förslagen kan genomföras var för sig eftersom det avser två olika
åtgärder inom pensions-området. Alternativt kan båda förslagen
beslutas och senare verkställas för att uppnå en flexibilitet att anpassa
resultateffekten till tillgängligt utrymme.
• Beslutspunkt 1 avser en ökad avsättningen för pensioner år 2020
på grund av ökade livslängdsantaganden.
Förslaget minskar resultatet 2020 med cirka 20 miljoner.
• Beslutspunkt 2 avser försäkringslösning, det vill säga att
kommunen överlåter tryggande av delar av pensionsskulden till
försäkringsbolag.
Förslaget minskar resultatet 2020 med ytterligare 0-40 miljoner
kronor med hänsyn tagen till tillgängligt utrymme i kommunens
resultat för 2020.
Sammantaget innebär båda förslagen en resultateffekt för kommunens
resultat 2020 med 20-60 miljoner kronor (inklusive särskild löneskatt
för pensioner).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 517/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att öka avsättningen för
pensionsskulden med 1 procent (motsvarande ca 20 miljoner
kronor) mot bakgrund av ökade livslängdsantaganden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en inlösen av delar
av kommunens pensionsskuld med försäkringsbolag till en
engångskostnad om maximalt 40 miljoner kronor,
Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 2 ovan, att uppdra till
kommunchefen i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott
att verkställa inlösen av pensionsskuld med en maximal
resultateffekt om 40 miljoner kronor med hänsyn tagen till
tillgängligt utrymme i prognostiserat resultat för 2020.
3. I likhet med övriga pensionskostnader, belastar ovanstående
åtgärder gemensam finansiering.
Kommunchefen har i en skrivelse den 12 november 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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Yrkanden
Malin Lauber (S):
1. Kommunfullmäktige beslutar att öka avsättningen för
pensionsskulden med 1 procent (motsvarande ca 20 miljoner
kronor) mot bakgrund av ökade livslängdsantaganden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en inlösen av delar
av kommunens pensionsskuld med försäkringsbolag till en
engångskostnad om maximalt 40 miljoner kronor,
Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 2 ovan, att uppdra till
kommunchefen att efter beslut i kommunstyrelsen verkställa
inlösen av pensionsskuld med en maximal resultateffekt om 40
miljoner kronor med hänsyn tagen till tillgängligt utrymme i
prognostiserat resultat för 2020.
3. I likhet med övriga pensionskostnader, belastar ovanstående
åtgärder gemensam finansiering.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Malin Laubers (S)
yrkande.
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§ 445

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Ordförande Anna Tenje (M) informerar om en incident på Teleborg
centrum skola där en elev blivit knivskuren under dagen.
Magnus Wåhlin (MP) att han deltagit i ett möte med representanter från
europeiska ambassader och Mexiko om klimatförändringar och grön
omställning.
Cheryl Jones Fur (MP) informerar att hon deltagit på mandatperiodens
första sammanträde med styrelsen för ICLEI. Jones Fur kommer ha extra
ansvar för frågor kring biologisk mångfald.
Monica Skagne, kommunchef, informerar om aktuella skeenden i Växjö
kommunkoncern. Bland annat informerar Skagne om verkställigheten av
budgeten för 2021, arbetet med att förbättra kommunens
upphandlingar, Vidingehem AB:s hyresförhandlingar, Vidingehem AB:s
försäkringsärende angående branden i Sandsbro skola samt IT-säkerhet.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
15 (95)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-12-01

§ 446

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Ordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), Catharina Winberg (M),
informerar om en tvist mellan Videum AB och Skatteverket om
byggmomsen för byggnationen av Epic där ett domslut nu kommit i
förvaltningsrätten i bolagets favör.
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§ 447

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 26 oktober till
22 november 2020. Även liggare med förteckning över beslut från
förvaltningschefen, planeringschefen, mark- och
exploateringsingenjörer och markingenjörer redovisas för
kommunstyrelsen.
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§ 448

Dnr 2020-00707

Anmälan av kommunstyrelsens ordförandes
delegationsbeslut om ansökan om införande av ett
förbud mot besök på särskilda boenden för äldre
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation den 25 november 2020
skickat en ansökan till Region Kronoberg och länsstyrelsen om
införande av ett förbud mot besök på särskilda boenden för äldre.
Delegationsbeslutet anmäls enligt kommunallagens regler till
kommunstyrelsen.
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§ 449

Dnr 2020-00677

Anmälan av arbetsutskottets beslut om åtgärd med
anledning av ökad smittspridning av Covid 19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Vid ett extra sammanträde den 13 november 2020 fattade
arbetsutskottet följande beslut (§ 513):
1.

Lokalt besöksstopp införs på särskilda boenden för äldre från och
med 16 november till och med 6 december 2020.

2. Berörda verksamheter bedömer om behov finns att göra
undantag från förbudet i enskilda fall.
3. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
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§ 450

Dnr 2020-00609

Anmälan av arbetsutskottets beslut om yttrande
över Trafikverkets utredningsförslag om nya
stambanor för höghastighetståg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 520/2020 av tidsskäl yttrat sig över Trafikverkets
utredningsförslag om nya stambanor för höghastighetståg.
Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.
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§ 451

Dnr 2020-00018

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 20 oktober, 27 oktober,
3 november 10 november och 13 november redovisas för
kommunstyrelsen.
Hållbarhetsutskottets protokoll från 13 oktober 2020 redovisas för
kommunstyrelsen.
Organisations- och personalutskottets protokoll från 27 oktober 2020
redovisas för kommunstyrelsen.
VKAB:s protokoll från 20 oktober redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 452

Dnr 2020-00705

Avsägelse från uppdrag ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott samt ordförande i kommunstyrelsens
organisations- och personalutskott - Eva Johansson
(C)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar att Eva Johansson (C) avsagt sig
uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i
arbetsutskottet och ordförande i personal- och
organisationsutskottet från och 1 januari 2021.
2. Kommunstyrelsen utser Andreas Olsson (C) till ny ledamot i
arbetsutskottet och ordförande i personal- och
organisationsutskottet från och med 1 januari 2021 till och med 31
december 2022.
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige
beviljar Eva Johanssons (C) avsägelse på sitt sammanträde den 15
december 2020.
Bakgrund
Eva Johansson (C) har den 25 november 2020 avsagt sig uppdragen som
kommunalråd, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott och ordförande i organisations- och
personalutskottet från och med 1 januari 2021.
Ärendet behandlas av kommunfullmäktige den 15 december 2020.
Beslutet skickas till
Förtroendemannaregister
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Eva Johansson
Andreas Olsson
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§ 453

Dnr 2020-00652

Begäran att kvarstå på uppdrag som ledamot i
nämnden för arbete och välfärd
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beviljar begäran från Tobias Karlsson (S) att få ha
kvar sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och välfärd under
återstoden av mandattiden.
Bakgrund
Tobias Karlsson (S) har begärt att få ha kvar sitt uppdrag som ledamot i
nämnden för arbete och välfärd under tiden han bor i annan kommun.
4 kap. 7 § i kommunallagen anger att om en förtroendevald upphör att
vara valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts av
fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om
inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha
kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 506/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beviljar begäran från Tobias Karlsson (S) att få ha
kvar sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och välfärd under
återstoden av mandattiden.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-11-03.
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§ 454

Dnr 2020-00470

Medborgarförslag om krav på sopsortering med
fyrfack
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till att
Växjö kommun beslutat om en så kallad miljöstyrande taxa som gör
fyrfackssystemet billigare än alternativen och att inte sortera ut
förpackningar, tidningar och matavfall dyrare. Denna miljöstyrande taxa
är en bidragande orsak till att så många som 95 % av villahushållen i
Växjö anslutit sig till fyrfackssystemet, en mycket hög anslutningsgrad.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om krav på sopsortering med
fyrfack.
Kommunfullmäktige har i § 185/2020 överlämnat beslutanderätten över
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 495/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till att
Växjö kommun beslutat om en så kallad miljöstyrande taxa som gör
fyrfackssystemet billigare än alternativen och att inte sortera ut
förpackningar, tidningar och matavfall dyrare. Denna miljöstyrande taxa
är en bidragande orsak till att så många som 95 % av villahushållen i
Växjö anslutit sig till fyrfackssystemet, en mycket hög anslutningsgrad.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-26.
SSAM har i § 59/2020 yttrat sig över medborgarförslaget. Av yttrande
framgår följande:
SSAM tycker förslagslämnarens intentioner är goda och på många sätt i
linje med SSAM:s mål. SSAM har antagit ett övergripande mål om att
minska mängden brännbart avfall med 25 % till 2025 och införandet av
fyrfackssystemet för villor är ett viktigt steg på vägen mot detta mål.
Inför beslutet om införande av fyrfackssystemet och fastighetsnära
insamling av förpackningar, tidningar och matavfall har principen om
frivillighet varit viktig, det vill säga att det ska finnas ett alternativ att
välja för de hushåll som av olika anledningar absolut inte kan eller vill
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sortera. En anledning till detta är att det sällan blir bra för kvaliteten på
insamlat material att tvinga in de som inte vill eller kan.
Växjö kommun har även beslutat om en så kallad miljöstyrande taxa som
gör fyrfackssystemet billigare än alternativen och att inte sortera ut
förpackningar, tidningar och matavfall dyrare. Denna miljöstyrande taxa
är en bidragande orsak till att så många som 95 % av villahushållen i
Växjö anslutit sig till fyrfackssystemet, en mycket hög anslutningsgrad.
Regeringen har i juni 2018 fattat beslut om nya förordningar för
producentansvar för förpackningar och returpapper. Enligt dessa
förordningar ska 60 % av alla fastigheter ha bostadsnära insamling av
förpackningar och tidningar senast 2021 och från och med 2025 ska 100
% av alla bostadsfastigheter ha tillgång till fastighetsnära insamling.
Om förordningarna införs i linje med regeringens intentioner medför
det ett absolut krav på bostadsnära insamling av förpackningar och
tidningar from 2025, med få möjligheter till undantag. Detta krav
kommer även att gälla Växjö, vilket medför att frivilligheten i valet
mellan fyrfack eller annat abonnemang försvinner. SSAM kommer att
fortsätta åtgärdsarbetet inom ramen för beslutat mål om att minska
mängderna brännbart grovavfall med 25 % till 2025 (jämför med 2018).
Ytterligare insatser för att öka utsorterade mängder pågår och planeras
framöver.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
SSAM
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§ 455

Dnr 2020-00607

Medborgarförslag om könsneutrala suffix vid
politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig
förvaltning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun
arbetar i den riktning som föreslås.
Bakgrund
En kommuninvånare har den 13 oktober 2020 lämnat in ett
medborgarförslag om könsneutrala suffix vid politiska
förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning.
Kommunfullmäktige har i § 268/2020 överlämnat beslutanderätten över
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 522/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
besvara medborgarförslaget med att Växjö kommun arbetar i den
riktning som föreslås.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-20.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 456

Dnr 2020-00644

Medborgarförslag om ett fröbibliotek
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. Växjö kommun
uppmuntrar dock denna typ av initiativ i civilsamhället, exempelvis
genom studieförbunden.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att Växjö stadsbibliotek jämte
sin ordinarie verksamhet ska inrätta ett fröbibliotek.
Kommunfullmäktige har i § 268/2020 beslutat att överlämna
beslutanderätten över medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 523/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. Växjö kommun
uppmuntrar dock denna typ av initiativ i civilsamhället, exempelvis
genom studieförbunden.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-11-09.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 457

Dnr 2020-00656

Medborgarförslag om fröbibliotek
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. Växjö kommun
uppmuntrar dock denna typ av initiativ i civilsamhället, exempelvis
genom studieförbunden.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att Växjö stadsbibliotek jämte
sin ordinarie verksamhet ska inrätta ett fröbibliotek.
Kommunfullmäktige har i § 268/2020 beslutat att överlämna
beslutanderätten över medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 524/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. Växjö kommun
uppmuntrar dock denna typ av initiativ i civilsamhället, exempelvis
genom studieförbunden.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-11-09.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 458

Dnr 2020-00646

Medborgarförslag om musikskola för vuxna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. Växjö kommun
uppmuntrar dock denna typ av verksamhet i civilsamhället, exempelvis
genom studieförbunden.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om kommunal musikskola för vuxna.
Kommunfullmäktige har i § 268/2020 överlämnat beslutanderätten över
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 525/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. Växjö kommun
uppmuntrar dock denna typ av verksamhet i civilsamhället, exempelvis
genom studieförbunden.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-11-09.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 459

Dnr 2020-00649

Medborgarförslag om två politikerförord till Växjö
kommuns årsredovisningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med motiveringen att i en
representativ demokrati är det den styrande majoriteten som ansvarar
för kommunens ekonomi.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att inkludera även en förord från
den politiska oppositionen i Växjö kommuns årsredovisningar.
Kommunfullmäktige har i § 268/2020 överlämnat beslutanderätten över
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 533/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med motiveringen att i en
representativ demokrati är det den styrande majoriteten som ansvarar
för kommunens ekonomi.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-11-09.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 460

Dnr 2020-00465

Medborgarförslag om solceller för en hållbar
energiförsörjning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
VKAB:s yttrande i ärendet där följande framgår:
I § 184/2019 beslutade kommunfullmäktige över motion om att Växjö
kommun ska vara i framkant med solcellsutbyggnad.
Kommunfullmäktige biföll motionen och konstaterade att Växjö
kommunkoncerns bolag redan idag jobbar efter energiplanens
intentioner. Vidare konstaterade kommunfullmäktige att det i samband
med nyproduktion alltid utreds vilka möjligheter som finns för att
installera solceller. Vidare beslutade kommunfullmäktige att uppdra till
kommunstyrelsen att utreda möjligheten att utöka med ännu fler
solcellsanläggningar. I utredningen ligger även att titta på finansiering
och ägandeformer.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att som ett led i att rädda
jordens framtid ska det finnas solceller på samtliga kommunala
byggnader och det ska underlättas för företag och privatpersoner att
skaffa solceller på sina hus.
Kommunfullmäktige har i § 185/2020 överlämnat beslutanderätten över
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 534/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
VKAB:s yttrande i ärendet där följande framgår:
I § 184/2019 beslutade kommunfullmäktige över motion om att Växjö
kommun ska vara i framkant med solcellsutbyggnad.
Kommunfullmäktige biföll motionen och konstaterade att Växjö
kommunkoncerns bolag redan idag jobbar efter energiplanens
intentioner. Vidare konstaterade kommunfullmäktige att det i samband
med nyproduktion alltid utreds vilka möjligheter som finns för att
installera solceller. Vidare beslutade kommunfullmäktige att uppdra till
kommunstyrelsen att utreda möjligheten att utöka med ännu fler
solcellsanläggningar. I utredningen ligger även att titta på finansiering
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och ägandeformer.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-11-10.
VKAB har i § 128/2020 yttrat sig över medborgarförslaget.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
VKAB
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§ 461

Dnr 2020-00438

Skrivelse om mer stöd till föreningar i och med Covid
-19- Otto Lindlöf (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att man instämmer med
skribenten och att man på kommunstyrelsens sammanträde den 3
november därför beslutade att betala ut fem miljoner kronor i extra stöd
till föreningarna under 2020.
Reservation
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunstyrelsen reserverar sig
mot beslutet till förmån för Rose-Marie Holmqvists (S) yrkande.
Bakgrund
Otto Lindlöf (S) har i en skrivelse daterad 15 juli 2020 föreslagit att Växjö
kommun ska erbjuda ett extra ekonomiskt stöd till föreningar som har
drabbats av Covid-19.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 507/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att man instämmer med
skribenten och att man på kommunstyrelsens sammanträde den 3
november därför beslutade att betala ut fem miljoner kronor i extra stöd
till föreningarna under 2020.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-11-03.
Kultur- och fritidsnämnden har i § 91/2020 yttrat sig över skrivelsen.
Yrkanden
Rose-Marie Holmqvist (S): Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen.
Jon Malmqvist (KD): bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
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Otto Lindlöf
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 462

Dnr 2019-00106

Redovisning av uppdrag att se över möjligheten att
skapa förutsättningar för att etablera
"miljömackar"
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förklara uppdraget om att se över
möjligheten att skapa förutsättningar för etablering av miljömackar för
avslutat och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 29 januari 2019 i uppdrag till
kommunchefen att i samverkan med VEAB se över möjligheten för
näringsidkare att etablera så kallade miljömackar.
Uppdraget har sitt ursprung i ett medborgarförslag från augusti 2018
där förslagsställaren önskar att kommunen uppmuntrar och stöttar
etableringen av så kallade miljömackar. En miljömack definieras som en
mack som enbart erbjuder förnybara drivmedel och el.
Såväl VEAB som tekniska nämnden yttrade sig positivt i frågan. VEAB
konstaterade att de redan själva etablerat ett antal laddplatser för
fordon. Tekniska nämnden konstaterade att det möjligen skulle vara
svårt att ställa krav på vilka drivmedel som får säljas på en specifik plats.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 503/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att förklara uppdraget om att se över
möjligheten att skapa förutsättningar för etablering av miljömackar för
avslutat och lägga ärendet till handlingarna.
Kommunchefen har i en skrivelse den 13 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att flera så kallade miljömackar i Växjö skulle göra
det möjligt för invånare, besökare och företag att resa mer klimatsmart.
Uppdraget från kommunstyrelsen avser att se över vilka möjligheter
som finns att skapa förutsättningar för etablering av sådana mackar i
Växjö.
Det framgår av bedömningen att i händelse av att ett företag önskar
etablera en miljömack, finns redan rutiner i kommunkoncernens arbete
med översiktsplanering, detaljplanering och näringslivsbemötande för
att hantera detta. Det finns dessutom exempel på att det fungerat i
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praktiken genom etableringen av biogasmacken på Ekeberg.
Därmed bedöms det inte finnas något behov av att skapa nya
förutsättningar för att etablera miljömackar.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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§ 463

Dnr 2018-00472

Uppdrag om de strategiska parkeringsfrågorna i
Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka behovet som redovisas i
rapporten Utredning om ansvaret för de strategiska parkeringsfrågorna i
Växjö kommun samt att ge kommunchefen i uppdrag att:
•

Att tillsätta en utredning som kartlägger utmaningarna kopplat
till parkeringsplatser, parkeringsgarage, nödvändiga
infrastruktursatsningar, hållbar finansiering och säkerställande
av en effektiv verksamhet.

•

Att ta fram förslag på lösningar och lämpliga åtgärder på
identifierade utmaningar.

•

Återrapportera till kommunstyrelsen under 2021 första kvartal.

Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 139/2020 fattat följande beslut:
Tekniska nämnden beslutar att godkänna Växjö parkering 2020-2025,
Strategi- och handlingsplan. Tekniska nämnden beslutar även att ge
förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett konkret förslag om hur en
ny ekonomisk hantering inom förvaltningen skulle kunna skapas för
parkeringsverksamheten, i syfte att verka efter antagen strategi- och
handlingsplan.
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka behovet som redovisas i
rapporten Utredning om ansvaret för de strategiska parkeringsfrågorna i
Växjö kommun till kommunstyrelsen samt att föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningschefen i tekniska förvaltningen i uppdrag att klargöra
vem/vilka som har det strategiska uppdraget i organisationen och att
det förtydligas hur och i vilken form detta arbete ska bedrivas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 515/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka behovet som redovisas i
rapporten Utredning om ansvaret för de strategiska parkeringsfrågorna i
Växjö kommun samt att ge kommunchefen i uppdrag att:
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•

Att tillsätta en utredning som kartlägger utmaningarna kopplat
till parkeringsplatser, parkeringsgarage, nödvändiga
infrastruktursatsningar, hållbar finansiering och säkerställande
av en effektiv verksamhet.

•

Att ta fram förslag på lösningar och lämpliga åtgärder på
identifierade utmaningar.

•

Återrapportera till kommunstyrelsen under 2021 första kvartal.

-Tekniska nämndens beslut i § 139/2020
-Växjö parkering 2020-2025, Strategi- och handlingsplan.
-Utredning om ansvaret för de strategiska parkeringsfrågorna i Växjö
kommun.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 464

Dnr 2020-00212

Utvärdering av digitala sammanträden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
I samband med att kommunfullmäktige den 24 mars 2020 beslutade om
att tillåta deltagande på distans för sammanträden i Växjö kommun
beslutades även att digitala sammanträden skulle utvärderas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 505/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna redovisningen.
Kommunchefen har i en skrivelse den 14 oktober 2020 redogjort för
utvärderingen. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att digitala
sammanträden fungerat förhållandevis bra. De flesta tekniska problem
som uppstod under våren 2020 när vi började med Teams har
undanröjts. Man kan dock konstatera att en majoritet av de
förtroendevalda önskar en återgång till fysiska möten när det är möjligt.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 465

Dnr 2020-00676

Metod för digital justering av protokoll
(elektroniska underskrifter)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner den systemberoende metoden för
e-arkivering av elektroniskt underskrivna beslut och intygar de
elektroniska underskrifternas giltighet i verksamhetssystemet
Ciceron vid signeringstillfället. Därmed intygar kommunstyrelsen
även de elektroniska underskrifternas giltighet över tid i
ärendehanteringssystemen Ciceron och Castor samt i
kommunens e-arkiv.

2. Kommunstyrelsen beslutar för sin del att protokollen för

kommunstyrelsen och dess utskott signeras digitalt från och med
2021-01-01.
Bakgrund
Kommunfullmäktige kommer vid sitt sammanträde den 17 november
2020 behandla frågan om att tillåta att protokoll justeras (signeras)
digitalt.
Digital justering är en del i att digitalisera kommunens ärendehantering
men ger också fördelar i den nu rådande situationen med
Coronapandemin, dels minskas risken för smittspridning generellt men
det möjliggör också för ordförande och justerare som tillhör en
riskgrupp att justera protokollet hemifrån.
Kommunstyrelsen får i sin roll som arkivmyndighet fatta
kommunövergripande beslut för en god arkivvård. För att protokoll ska
kunna justeras digitalt i kommunen måste kommunstyrelsen därför
godkänna metoden för digitalt bevarande av protokollen och intyga att
de elektroniska underskrifterna är giltiga vid signeringstillfället och
därmed över tid.
De nämnder och styrelser som vill justera sina protokoll digitalt måste
också, var och en, besluta om att för sin del godkänna att protokollen
justeras digitalt. I detta beslut ska också eventuella utskott inkluderas.
Nämnder och styrelsers protokoll utgör en viktig del av kommunens
arkiv och är allmänna handlingar som ska bevaras för all framtid.
Bevarandet sker i dag på papper, men kommunen har under 2020
upphandlat ett e-arkiv där digitala allmänna handlingar ska bevaras. Det
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är i e-arkivet som de digitalt justerade protokollen kommer att
arkiveras.
Frågan om elektroniskt underskrivna protokolls laglighet har prövats i
Förvaltningsrätten (dom 2014-05-26) och Kammarrätten (dom 2014-0924) som beslutade att det inte fanns några hinder för att skriva under
protokoll elektroniskt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 535/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner den systemberoende metoden för
e-arkivering av elektroniskt underskrivna beslut och intygar de
elektroniska underskrifternas giltighet i verksamhetssystemet
Ciceron vid signeringstillfället. Därmed intygar kommunstyrelsen
även de elektroniska underskrifternas giltighet över tid i
ärendehanteringssystemen Ciceron och Castor samt i
kommunens e-arkiv.

2. Kommunstyrelsen beslutar för sin del att protokollen för

kommunstyrelsen och dess utskott signeras digitalt från och med
2021-01-01.
Kommunchefen har i en skrivelse den 12 november 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kanslichefen
För kännedom
Nämnder och styrelser
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§ 466

Dnr 2020-00626

Ekonomisk uppföljning oktober 2020 med
helårsprognos för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk uppföljning oktober 2020 med
helårsprognos för kommunstyrelsen.
Bakgrund
I enlighet med anvisningar för kommunstyrelsen som nämnd för
budgetarbete, månatlig budgetuppföljning samt hantering av eget
kapital ska kommunstyrelsen upprätta uppföljningsrapporter för sina
verksamheter.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet har i § 540/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna ekonomisk uppföljning oktober 2020 med helårsprognos för
kommunstyrelsen.
Kommunchefen har lämnat en ekonomisk uppföljning efter oktober
2020 med helårsprognos för kommunstyrelsen. Kommunchefen har
även i en skrivelse redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland
annat att helårsprognosen bedöms till ett förväntat överskott på 19
miljoner kronor för kommunstyrelsens samtliga verksamheter.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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§ 467

Dnr 2020-00014

Ekonomisk rapport oktober med prognos, Växjö
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapport Ekonomisk uppföljning per
oktober 2020 med helårsprognos, Växjö kommun.
Bakgrund
Per den 31 oktober sammanställs utfall för perioden och prognos för
helåret 2020 för Växjö kommunkoncern, både för nämnder och bolag.
Varje nämnd upprättar även egen uppföljningsrapport per oktober som
är mer ingående. Uppföljningen per oktober omfattar inte en analys över
verksamhetens utveckling och prestation. Det ekonomiska utfallet sätt
inte i relation till måluppfyllelse och kvalitet i tjänsteleverans. Denna
fördjupade uppföljning gjordes i delårsrapporten augusti och kommer
även att finnas med i årsredovisningen för helåret.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 560/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner rapport Ekonomisk uppföljning per
oktober 2020 med helårsprognos, Växjö kommun.
Kommunchefen har i en skrivelse den 20 november 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Kommunchefen har även lämnat
rapporten Ekonomisk uppföljning per oktober 2020 med helårsprognos,
Växjö kommun.
Beslutet skickas till
För kännedom
Alla nämnder, VKAB, Värends Räddningstjänstförbund, Växjö Småland
Airport AB, SSAM, kommunchefen
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§ 468

Dnr 2020-00006

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
november
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport efter november 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 § 555/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna månadsrapport efter november 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse den 25 november 2020 lämnat en
månadsrapport efter november för kommunstyrelsen. Kommunchefen
har även lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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§ 469

Dnr 2020-00564

Redovisning gällande nedskrivning av lån samt
kommunchefens återrapportering och uppföljning
Växjö DFF
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen av nedskrivningen av
lån till Växjö DFF (lån nummer VK_180701_1, kapitalskuld
1.462.500 kronor), villkor för beslutet är uppfyllt.
2. Kommunstyrelsen godkänner kommunchefens redovisning och
förslag till uppföljning av Växjö DFF:s ekonomi och verksamhet.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 7 oktober 2020 på delegation
enligt punkt 1.1 i kommunstyrelsens delegationsordning följande.
Beslutet anmält till Kommunstyrelsen 2020-11-03, §383:
-Kommunstyrelsen beslutar att skriva ner utestående kapitalfordran om
1.462.500 kronor för lån nummer VK_180701_1 Växjö
Damfotbollsförening (Växjö DFF) till noll kronor under förutsättning att
sponsorer och privata finansiärer tillskjuter Växjö DFF och Växjö DFF AB
minst 4,5 mnkr.
-Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen ges i uppdrag att följa
upp
-att kapitalutfästelser om totalt 4,5 mnkr, vilka privata finansiärer och
sponsorer garanterat tillföra Växjö DFF AB och Växjö DFF som del av
pågående rekonstruktion, infrias
-att Växjö DFF:s handlingsplan som skall säkerställa en ekonomi i balans,
samt en långsiktighet i föreningens och bolagets verksamhet, verkställs
och efterlevs.
-att Växjö kommun ges information och insyn i bolagets och
föreningens ekonomi- och verksamhet genom kvartalsvisa
avstämningsmöten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 551/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen av nedskrivningen av
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lån till Växjö DFF (lån nummer VK_180701_1, kapitalskuld
1.462.500 kronor), villkor för beslutet är uppfyllt.
2. Kommunstyrelsen godkänner kommunchefens redovisning och
förslag till uppföljning av Växjö DFF:s ekonomi och verksamhet.
Kommunchefen har i en skrivelse den 23 november 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen
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§ 470

Dnr 2020-00662

Interna måltidspriser 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de externa priserna i
omsorgsrestaurangerna för 2021 fastställs enligt nedan samt att det
interna priset för måltidskuponger fastställs till 52 kr/portion för 2021.
Omsorgsrestauranger
Pris för externa gäster
Frukost
Lunch inkl. dryck, kaffe och dessert
Kvällsmat

45 kr
92 kr
56 kr

Pensionärspris för externa gäster
Lunch inkl. dryck, kaffe och dessert

77 kr

Bakgrund
Kommunen bör inte subventionera måltidskostnader till externa eller
interna matgäster. Det externa priset ska förutom självkostnaden inte
missgynna konkurrens och störa marknaden. Måltidspriserna har därför
justerats årligen.
Prisjustering av interna priset av måltidskuponger under 2021 sker med
12% på grund av tillägg av mervärdesskatt enligt uppkommen revision av
Skatteverket (2019 års pris 46 kr ).
För att undvika förmånsbeskattning ska det interna priset vara minst
självkostnadspriset.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet förslag i § 537/2020.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-11-05.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Måltidsorganisationen
För kännedom
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
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§ 471

Dnr 2020-00627

Ramjustering avseende Lyckans Café
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 320 000 kr i budgetram till
omsorgsnämnden för övertagandet av lunchserveringen på Dalbo.
Bakgrund
Måltidsorganisationen har haft en öppen restaurang på Dalbo för främst
omsorgstagare som bor i området. På restaurangen har lunch från
Älgvägen serverats.
I samband med att den daglig verksamheten Tuvan har stängt flyttas
denna till Dalbo och döps till Lyckans café. Den dagliga verksamheten
tar därför över uppgiften att servera lunchen på Dalbo. Maten kommer
dock fortsatt att levereras från Älgvägen.
Budgetmedel för lokal och kompletterande livsmedel föreslås därför
överföras från Kommunstyrelsen till Omsorgsnämnden. Självkostnaden
för de uppgifter som flyttas samt hyreskostnad har beräknats till
320 000 kr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 547/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
överföra 320 000 kr i budgetram till omsorgsnämnden för övertagandet
av lunchserveringen på Dalbo.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-10-16.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomiavdelningen
För kännedom
Måltidsorganisationen
Omsorgsnämnden
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§ 472

Dnr 2020-00511

Medfinansiering till Interior Cluster Sweden 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om medfinansiering på 105 000 kronor till
Interior Cluster Sweden år 2021 för att främja möbel- och
inredningsbranschens utveckling och tillväxt.
Bakgrund
Interior Cluster Sweden AB grundades 2015 och är en nationell
medlemsorganisation, ett företagskluster, med uppdraget att
sammankoppla lokala, regionala, nationella intressenter inom svenska
design-, möbel- och inredningsbranschen. Målet är att stödja
medlemsföretagen att generera hållbar tillväxt, ökad lönsamhet samt
sysselsättning.
Interior Cluster Sweden AB ägs av Föreningen Det Svenska
Möbelklustret och verkar främst i det geografiska området Småland och
Västra Götaland. Föreningen består av 90 företag, 4
akademier/lärosäten, branschorganisationen TMF samt de fem
kommunerna: Tibro, Tranås, Vaggeryd, Värnamo och Växjö.
Svenska möbel- och inredningsföretag är framgångsrika på såväl
inhemsk som internationell marknad. För att säkerställa fortsatta
exportframgångar och kompetensutveckling identifierar branschen
gemensamt behoven att stärkt affärsutveckling, profilerad synlighet och
ökad effektivitet i samverkan.
Interior Cluster Sweden koordinerar och genomför insatser och för
ökad kompetensutveckling och internationalisering för medlemmarna i
klustret, samt genomför årligen Möbelriksdagen.
Beslutsunderlag
Kommunchefens har i en skrivelse daterad 2020-11-10 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår följande:
Interior Cluster Sweden har inkommit med en ansökan om
medfinansiering på 105 000 sek/år så att Växjö kommun fortsatt kan
vara huvudintressent och ha en ordinarie och en ersättare i
möbelklustrets styrelse under perioden 2021, 2022 och 2023.
Då det inom kommunen och framför allt i Lammhult finns flera starka
företag inom möbel- och inredningsbranschen samt flera
underleverantörer som genom Interior Cluster Swedens arbete kan
stärka sin konkurrenskraft föreslås fortsatt medfinansiering under 2021.
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Genom Interior Cluster Sweden får företagen tillgång till ett stort
nätverk, kompetensutveckling samt stöd i internationalisering. Interior
Cluster Sweden är ett komplement till det arbete som görs inom
Lammhults näringsliv/Möbelriket. De ekonomiska medlen tas inom ram.
Under 2021 ska Växjö kommuns långsiktiga medfinansiering till Interior
Cluster Sweden utredas i dialog med berörda parter.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Näringslivschefen
Ekonomiavdelningen
För kännedom
Interior Cluster Sweden
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§ 473

Dnr 2020-00119

Driftbidrag till allmänna samlingslokaler 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela bidrag på totalt 279 200 kronor
för 2020 till föreningar som driver samlingslokaler, enligt till ärendet
bilagt förslag. Den totala budgeten för 2020 är 2 982 000 kronor, vilket
det utbetalade beloppet inryms inom.
Bakgrund
I kommunstyrelsens budget för 2020 finns 2 982 000 kronor att fördela
till föreningar som driver samlingslokaler i Växjö Kommun. I tidigare
beslut om fördelning reserverades medel för medfinansiering av projekt
hos föreningarna, som till exempel Boverket beviljat medel för. I tidigare
beslut sägs också att kommunen skall återkomma med förslag till hur
eventuella överskjutande medel skall fördelas. På grund av Corona har
föreningar med samlingslokaler drabbats av minskade intäkter, varför
resterande medel fördelas till föreningarna enligt den tidigare
fördelning av stöd som beviljades i februari 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 544/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att fördela bidrag på totalt 279 200 kronor
för 2020 till föreningar som driver samlingslokaler, enligt till ärendet
bilagt förslag. Den totala budgeten för 2020 är 2 982 000 kronor, vilket
det utbetalade beloppet inryms inom.
Kommunchefen har i en skrivelse den 13 november 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 474

Dnr 2020-00612

Medlemskap i Håll Sverige Rent
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun blir medlem i Håll Sverige
rent.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har gett kommunchefen i uppdrag att ta
fram ett underlag för beslut om medlemskap i nätverket Håll Sverige
Rent.
Genom medlemskap i Håll Sverige Rent får kommunen stöd och verktyg
för att arbeta strategiskt mot nedskräpning. Medlemskapet kostar 22
500 kr per år. Ett medlemskap bidrar till att skapa förutsättningar att nå
mål i avfallsplanen och i Hållbara Växjö 2030
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 72/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun blir medlem i Håll Sverige
rent.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 5 november 2020 redogjort
för ärendet.
Yrkanden
Magnus Wåhlin (MP) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S):
bifall till hållbarhetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt hållbarhetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 475

Dnr 2020-00660

Ändring av kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar ändringar i kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplanen enligt till ärendet bilagt förslag.
Bakgrund
Dokumenthanteringsplanen är ett verktyg för att underlätta
hanteringen av myndighetens handlingar. Planen beskriver
myndighetens handlingar, både papper och digital information,
och hur dessa ska hanteras.
Av Växjö kommuns arkivreglemente fastställt av
kommunfullmäktige 2019/§ 220 framgår bland annat att:
• För myndigheter ska finnas en plan som beskriver myndighetens
handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). I
dokumenthanteringsplanen ingår även gallringsbeslut.
• Växjö kommun kommer att införa gemensam verksamhetsbaserad
(processorienterad) dokumenthanteringsplan. Denna kommer då helt
eller delvis att ersätta befintliga dokumenthanteringsplaner.
• I de fall en del av myndighetens processer (information) inte omfattas
av den gemensamma dokumenthanteringsplanen ska myndigheten
upprätta en egen dokumenthanteringsplan.
• Dokumenthanteringsplanen ska antas av myndigheten efter samråd
med arkivmyndigheten (kommunarkivet).
• Dokumenthanteringsplaner ska fortlöpande revideras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 536/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen antar ändringar i kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplanen enligt till ärendet bilagt förslag.
Kommunchefen har i en skrivelse den 5 november 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en
dokumenthanteringsplan för hela kommunstyrelsens
verksamhet antogs 2007/§ 136. Ändringar i denna har gjorts
2015/§ 55 och 2017/§ 412. De delar som gäller ekonomi,
kommunikation och kontaktcenter ersattes enligt beslut av
kommunstyrelsen 2019/§ 365 av en verksamhetsbaserad
dokumenthanteringsplan. Beslut om att den
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verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen ska gälla
samtliga nämnder kommer att tas av kommunfullmäktige.
De delar av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan som inte
ingår i den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen
gäller fortfarande och beslutas av kommunstyrelsen.
Med anledning av den kommande flytten till ett nytt kommunhus
och ökad digitalisering har planeringsavdelningen behov av att
ändra i den del av dokumenthanteringsplanen som gäller
planering och mark och exploatering. Personal på
planeringsavdelningen har tillsammans med arkivarie på
kommunarkivet tagit fram det förslag till ändringar som
kommunstyrelsen har att besluta om.
Beslutet skickas till
Författningssamling
Kommunarkivet
planeringsavdelningen
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§ 476

Dnr 2020-00634

Anpassningar utifrån tillgänglighetsdirektivet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av åtgärder enligt
tillgänglighetsdirektivet.
2. Kommunstyrelsen noterar att undantag från
tillgänglighetsdirektivet görs i Utbildningsportalen till dess att de
tekniska förutsättningarna finns i de godkända appar och
program som Växjö kommun använder sig av.
Bakgrund
Växjö kommuns webbplatser och innehållet som publiceras på
webbplatserna omfattas från och med 23 september 2020 av ett lagkrav,
webbdirektivet, som finns till för att öka den digitala tillgängligheten för
alla användare.
Med digital tillgänglighet och webbtillgänglighet menas att webbplatser
och andra digitala lösningar ska kunna användas av alla människor i
samhället, oavsett om man har någon form av funktionsnedsättning. Det
handlar inte om att göra speciallösningar för personer med
funktionsnedsättning utan om att se till så att webbplatsen byggs och
underhålls så att den är tillgänglig för alla.
I praktiken innebär detta att Växjö kommun ska ha en webbplats där
innehållet är anpassat så att det följer den nya lagen om tillgänglighet till
digital offentlig service, DOS-lagen eller tillgänglighetslagen. Till grund
ligger ett EU-direktiv med syfte att öka tillgängligheten till information
inom EU. Direktivet innebär att filmer som publiceras offentligt och på
intranät ska undertextas och vid behov syntolkas. Plattformen för Växjö
kommuns interna utbildningar, Utbildningsportalen, omfattas även den
av direktivet.
Med undertext menas en tidsstyrd textremsa som återger vad som sägs
i filmen, oftast placerad i bildens nederkant. Med syntolkning menas en
inspelad röst som berättar vad som händer i filmen när det inte framgår
i det vanliga ljudet. Den enklaste typen av syntolkning läser upp grafik
och berättar vad vi ser i en scen.
Det går att åberopa undantag från tillgänglighetsdirektivet, till exempel
om det anses oskäligt betungande att göra tillgänglighetsanpassningar
samt att det kan motiveras varför.
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Vi ser ett tidsbegränsat behov av undantag från viss del av
tillgänglighetsdirektivet som vi här ber kommunstyrelsen notera.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 538/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av åtgärder enligt
tillgänglighetsdirektivet.
2. Kommunstyrelsen noterar att undantag från
tillgänglighetsdirektivet görs i Utbildningsportalen till dess att de
tekniska förutsättningarna finns i de godkända appar och
program som Växjö kommun använder sig av.
Kommunchefen har i en skrivelse den 10 november 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att för att
med kostnadseffektivitet och med god kvalitet kunna verkställa
tillgänglighetsdirektivet enligt ovan krävs att vi har goda tekniska
möjligheter i de godkända webbaserade program och appar som vi
använder oss av inom Växjö kommun. (Mediflowpro samt Office 365).
Enligt Microsoft kommer appar inom Office 365 att uppdateras och
förfinas med funktioner för att underlätta arbetet med att
tillgänglighetsanpassa. Till exempel kommer det vara möjligt att
automatiskt texta inlästa presentationer i nästa version av appen
Powerpoint. Det kommer även inom kort att vara möjligt med
automatisk textning på svenska för filmhantering i Office 365 Stream.
Den webbaserade tjänsten Mediaflowpro kommer inom kort att
uppdateras med samma möjligheter.
Vid kommande planering av utbildningar till Utbildningsportalen ska
tillgänglighetsdirektivet finnas i åtanke även om de tekniska
förutsättningarna ännu inte finns. Mycket kan lösas genom en väl
genomtänkt planering och tydliga material. Detta ansvar vilar på de
kurs- och utbildningsansvariga inom Utbildningsportalen. ITavdelningen ansvarar för att bevaka och så snart möjligt tillse att
uppdaterade versioner i Office 365 som underlättar
tillgänglighetsanpassning sprids till de aktuella funktionerna.
För att undvika att utbildningar försenas samt att många arbetstimmar
läggs ner på ett tidsödande arbete som inom kort kommer att
underlättas via de påannonserade uppdateringar av våra befintliga
program och appar ser vi det som gynnande att undantag görs från
tillgänglighetsdirektivet enligt nedan.
Undantag från tillgänglighetsdirektivet gällande Utbildningsportalen
som erbjuder interna utbildningar:
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•

•

Undantag från kravet på textning och syntolkning av film samt
presentationer tills de tekniska möjligheterna finns. Gäller som
längst tills de tekniska förutsättningarna finns i de godkända
appar och program som Växjö kommun använder sig av.
Undantag från kravet på undertexter för de utbildningar där det
som sägs i utbildningen finns med i text på presentationen. Detta
för att undvika dubbelarbete samt att det för användaren kan
upplevas som störande att texten som syns på
presentationsbilden även finns med som undertext. Undantaget
gäller framgent.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen, IT-chefen
För kännedom
Förvaltningar och bolag via Utbildningsportalens utbildningsnätverk

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
57 (95)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-12-01

§ 477

Dnr 2020-00521

Justitiedepartementets remiss av
Transportstyrelsens framställan om ändringar i
säkerhetsskyddsregleringen
Kommunstyrelsens beslut
Växjö kommun lämnar följande yttrande över delbetänkandet:
Växjö kommun har ingenting att invända mot förslagen i
Transportstyrelsens framställan. Tvärtom anser vi det positivt att
Transportstyrelsen tar ansvar för luftfartsskyddet även hos kommunalt
och regionalt ägda flygplatser.
Bakgrund
Växjö kommun har fått inbjudan om att lämna synpunkter på framställan
från Transportstyrelsen om ändringar i säkerhetsskyddsregleringen.
Remissvar ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast 7
december 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 539/2020 föreslagit följande beslut:
Växjö kommun lämnar följande yttrande över delbetänkandet:
Växjö kommun har ingenting att invända mot förslagen i
Transportstyrelsens framställan. Tvärtom anser vi det positivt att
Transportstyrelsen tar ansvar för luftfartsskyddet även hos kommunalt
och regionalt ägda flygplatser.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-11-12.
Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
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§ 478

Dnr 2020-00664

Region Kronobergs remiss av Program för Smart
specialisering Kronoberg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnat följande yttrande
över remissen:
- Växjö kommun bedömer de utpekade specialiseringsområdena som
väl underbyggda och relevanta utifrån de kriterier som bedömningen
bygger på. I näringslivsplanen för Växjö kommun pekas två av de tre
specialiseringsområdena ut som styrkeområden för Växjö kommun
(trä och skog samt IT), vilket är positivt då gemensam prioritering
stärker chanserna till framgångsrika insatser och resultat.
- Syftet med smart specialisering handlar både om att lyfta fram
områden där en region redan har styrkor men också om nya områden.
Ett område kan se ut på många olika sätt, till exempel en viss
teknologi eller en del av en sektor, eller att lösa en samhällsutmaning.
Vi hade gärna sett att dialog förts under framtagandet av programmet
för att gemensamt resonera kring urvalskriterierna för
specialiserings- och utvecklingsområdena. De nu utpekade områdena
bygger på djupa analyser av branschernas utveckling, men valda
områden skulle också kunna utgå från samhällsutmaningar där
regionen har en potential att bidra med lösningar.
- Vi står bakom resonemanget kring vikten av diversifiering och
branschbredd i en liten och relativt sårbar region som Kronoberg i
kombination med den specialisering som beskrivs i programmet. Ett
bredare perspektiv med samarbeten med närliggande regioner med ett
sydostperspektiv, eller till och med ett sydsvenskt perspektiv skulle
vara önskvärt utifrån de utmaningar som följer med en liten region
likt Kronoberg. Lika så är vikten av fortsatta prioriteringar i
infrastruktur så som vägar, flyg, tåg och bredband en förutsättning för
att näringslivet ska växa och utvecklas och därmed en förutsättning
för smart specialisering.
- Näringslivets struktur i utpekade styrkeområden beskrivs väl, men
redogörelsen för universitetets styrkor inom forskning och utbildning
samt innovationsmiljöer skulle med fördel kunna beskrivas
ytterligare. Vi skulle gärna se en närmare beskrivning och koppling
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till Linnéuniversitetets specialiseringar, spetsforskningsområden, som
t.ex. DISA, samt koppling till forskningsinstitutet RISE med t.ex.
avdelningen RISE Glas som finns i regionen.
- Vi uppfattar stycke 2.1 som otydligt. ”Det bör betonas att avsikten
inte är att i denna rapport formulera de exakta
specialiseringsområdena för regionens specialiseringsprogram utan
främst peka på de byggstenar man bör inkludera i ett sådant program.
Detta ligger, tillsammans med mer kvalitativa kunskaper om
näringslivet och övriga aktörer i länet, till grund för ett antal
styrkeområden i detta program.” Är denna remissversion endast ett
underlag för regionens specialiseringsprogram eller hur ska
skrivningen tolkas? Här bör ett förtydligande göras.
- I stycke 4.1.1 står att ytterligare förändringar och anpassning av de
beskrivna arbetsprocesserna kan komma att aktualiseras. Vilka
arbetsprocesser syftas till här? I det fortsatta arbetet med smart
specialisering ser vi det som nödvändigt att en dialog förs med
kommunerna för att programmet för smart specialiserings ska få
genomslagskraft.
- Under kapitel 5 Styrning, uppföljning och utvärdering nämns att det
för vissa områden utarbetas särskilda understrategier, program eller
handlingsplaner. Vi ser gärna att en innovationsstrategi arbetas fram
gemensamt mellan berörda aktörer.
Bakgrund
Ett program för Smart specialisering på länsnivå är ett krav från EUkommissionen för att medlemsländernas regioner ska få ta del av medel
från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) under kommande
programperiod 2021-2027. Region Kronoberg har skrivit fram ett förslag
på Program för Smart specialisering i Kronoberg 2021-2027 där berörda
aktörer nu har möjlighet att lämna synpunkter/yttrande.
Genom remissförfarandet har Växjö kommun möjlighet att lämna
synpunkter på remissutgåva av Program för Smart specialisering
Kronoberg 2021-2027.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottets beslut i § 564/2020.
-Kommunchefens skrivelse daterat 2020-11-19.
Beslutet skickas till
Region Kronoberg
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§ 479

Dnr 2020-00513

Ansökan från Idé- och Kunskapscentrum om
hyresbefrielse för kvartal 3 och 4, 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Idé- och KunskapsCentrum en nedsättning av
hyran för andra halvåret 2020 med 149 380 kronor.
Bakgrund
Idé- och KunskapsCentrum, även kallat IoKC, har i en skrivelse till Växjö
kommun den 13 april 2020 gjort en formell begäran om hyresbefrielse
för hyrda lokaler på Vallviksvägen för andra halvåret 2020 på 149 380
kronor.
Kommunstyrelsen beslutade i § 261/2020 att bevilja anstånd med
hyresbetalning för andra halvåret 2020 till 2020-12-31.
Kommunstyrelsen gav samtidigt kommunchefen i uppdrag att
genomföra en översyn av nuvarande hyresupplägg och samverkan med
IoKC, samt att återkomma med förslag om beslut i frågan om eventuell
hyresbefrielse för andra halvåret 2020.
Detta ärende hanterar deluppdraget om hyresbefrielse för
andra halvåret 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 562/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beviljar Idé- och KunskapsCentrum en nedsättning av
hyran för andra halvåret 2020 med 149 380 kronor.
Kommunchefen har i en skrivelse den 17 november 2020 redogjort
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Idé- & KunskapsCentrum
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§ 480

Dnr 2019-00313

Antagande av Campusplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner campusplanen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav 2019-08-20 kommunchefen i uppdrag att
tillsammans med Linnéuniversitetet ta fram en campusplan. Syftet är att
ange ramar och peka ut riktningen för den fortsatta utvecklingen av ett
stadsintegrerat campusområde. Kommunstyrelsen godkände 2020-0818 förslaget till campusplan som underlag för samråd med berörda
invånare, nämnder, styrelser och myndigheter. Förslaget var ute på
samråd från 1 september till 9 oktober 2020. Inkomna synpunkter har
sammanställts i samrådsredogörelsen och mindre justeringar och
kompletteringar har gjorts i campusplanen och dess
hållbarhetsbedömning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 548/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna campusplanen.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-11-09.
-Förslag till campusplan.
-Campusplanens samrådsredogörelse.
-Hållbarhetsbedömning tillhörande Campusplan.
Beslutet skickas till
Författningssamling
Linnéuniversitetet
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Videum AB
Växjöbostäder AB
Planeringschefen
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§ 481

Dnr 2020-00279

Motion om att ta bort minutscheman för
vårdpersonal - Tomas Thornell (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till
omsorgsnämndens yttrande i § 113/2020 där följande framgår:
Nämndens främsta medel för att tillförsäkra omsorgstagaren inflytande
över hur beviljade insatser ska utföras är att arbeta efter den lagstiftning
och rutiner som finns för social dokumentation och att omsorgstagaren
har delaktighet i framtagandet av den genomförandeplan som tas fram
för hur varje biståndsbeslut ska verkställas. En viktig del av detta är att
verksamheten bör vara lyhörda för förändringar i individens behov och
meddela om biståndsbeslut behöver förändras eller justering behöver
göras av dagsplaneringen. Planeringen av insatser ska justeras utifrån
behov, oavsett om detta innebär att mer eller mindre tid bedöms
behövas till utförandet, och omsorgsnämndens planeringssystem är ett
verktyg för att säkerställa detta och att den enskilde omsorgstagaren får
de insatser som beviljats, utförda på det sätt som beskrivits i
genomförandeplanen och att dessa utförs med god kontinuitet avseende
såväl personal, insats som tid. I detta ingår även att bereda
verksamheten möjlighet att använda de resurser som finns av
kompetens och budget på ett effektivt sätt. Med hänsyn till ovanstående
avstyrker omsorgsnämnden motionens förslag.
Bakgrund
Tomas Thornell (S) har den 24 april 2020 lämnat in en motion om att
kommunfullmäktige ska uppdra till omsorgsnämnden att:
-minutscheman för vår omsorgspersonal tas bort.
-man tar fram och implementerar åtgärder som ökar inflytande för
vårdpersonal och omsorgstagare över de insatser som behövs.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 509/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till
omsorgsnämndens yttrande i § 113/2020 där följande framgår:
Nämndens främsta medel för att tillförsäkra omsorgstagaren inflytande
över hur beviljade insatser ska utföras är att arbeta efter den lagstiftning
och rutiner som finns för social dokumentation och att omsorgstagaren
har delaktighet i framtagandet av den genomförandeplan som tas fram
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för hur varje biståndsbeslut ska verkställas. En viktig del av detta är att
verksamheten bör vara lyhörda för förändringar i individens behov och
meddela om biståndsbeslut behöver förändras eller justering behöver
göras av dagsplaneringen. Planeringen av insatser ska justeras utifrån
behov, oavsett om detta innebär att mer eller mindre tid bedöms
behövas till utförandet, och omsorgsnämndens planeringssystem är ett
verktyg för att säkerställa detta och att den enskilde omsorgstagaren får
de insatser som beviljats, utförda på det sätt som beskrivits i
genomförandeplanen och att dessa utförs med god kontinuitet avseende
såväl personal, insats som tid. I detta ingår även att bereda
verksamheten möjlighet att använda de resurser som finns av
kompetens och budget på ett effektivt sätt. Med hänsyn till ovanstående
avstyrker omsorgsnämnden motionens förslag.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-11-04.
Omsorgsnämnden har i § 113/2020 lämnat följande yttrande över
motionen:
Nämndens främsta medel för att tillförsäkra omsorgstagaren inflytande
över hur beviljade insatser ska utföras är att arbeta efter den lagstiftning
och rutiner som finns för social dokumentation och att omsorgstagaren
har delaktighet i framtagandet av den genomförandeplan som tas fram
för hur varje biståndsbeslut ska verkställas. En viktig del av detta är att
verksamheten bör vara lyhörda för förändringar i individens behov och
meddela om biståndsbeslut behöver förändras eller justering behöver
göras av dagsplaneringen. Planeringen av insatser ska justeras utifrån
behov, oavsett om detta innebär att mer eller mindre tid bedöms
behövas till utförandet, och omsorgsnämndens planeringssystem är ett
verktyg för att säkerställa detta och att den enskilde omsorgstagaren får
de insatser som beviljats, utförda på det sätt som beskrivits i
genomförandeplanen och att dessa utförs med god kontinuitet avseende
såväl personal, insats som tid. I detta ingår även att bereda
verksamheten möjlighet att använda de resurser som finns av
kompetens och budget på ett effektivt sätt. Med hänsyn till ovanstående
avstyrker omsorgsnämnden motionens förslag.
Yrkanden
Tomas Thornell (S) med instämmande av Julia Berg (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande av Oliver Rosengren (M)
och Ulf Hedin (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket yrkande som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 482

Dnr 2020-00452

Motion om vuxenutbildning i kommunal regi - Malin
Lauber (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till nämnden för
arbete och välfärds yttrande i ärendet där följande framgår:
Växjö kommun bedriver vuxenutbildning i enlighet med svensk
författning. Växjö kommun är huvudman för all vuxenutbildning, oavsett
utförare, vilket skiljer vuxenutbildningen från ungdomsgymnasiet, där
friskolorna är sina egna huvudmän. Växjö kommun har sedan 2017 en
auktorisationsmodell med resultatbaserad ersättning för
vuxenutbildning, som kallas Växjölöftet Vuxenutbildning. Studerande
kan välja mellan godkända anordnare som uppfyller kvalitetskrav
formulerade i ett förfrågningsunderlag. Utförarna ersätts för resultat
och får en bonus om den studerande går vidare till jobb efter avslutade
studier. Vår vuxenutbildning skiljer sig därmed från många andra
kommuner i två relevanta avseenden:
•

Urvalet av anordnare utgår från konkurrens och valfrihet.

•

Ersättningen till anordnare utgår från resultat.

Modellen för urval kallas i regel auktorisation och grundar sig i en EUdom från sommaren 2016 avseende en tysk statlig myndighet som
löpande tecknade avtal med samtliga leverantörer som anmälde
intresse. En leverantör gjorde gällande att myndigheten borde ha
tillämpat det sedvanliga regelverket för offentlig upphandling. Dennes
överklagande avslogs.
EU-domstolen kommer fram till att förfarandet, som de benämner
auktorisationsförfarande, är förenligt med EU-rätten varför
myndigheten hade rätt att ingå avtal som den gjort. Det kontrakt som
ingåtts ansågs inte som ett offentligt kontrakt som behövde underkastas
upphandlingsdirektiven. Domen är skriven på ett generellt sett utan
beaktande av de unika omständigheterna i just det fallet och har därför
ansetts tillämplig på fler områden än det specifika.
EU-domstolen uttalar emellertid att vissa villkor grundläggande villkor
måste uppställas: (1) under vilken tidsperiod systemet ska tillämpas, (2)
annonsering så att systemet görs allmänt känt för leverantörer, (3)
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avtalen ska vara helt identiska, (4) myndigheten får inte påverka valet av
leverantör, (5) avtal ska kunna tecknas under hela den tid som systemet
ska tillämpas och (6) systemet måste vara icke-diskriminerande och
proportionerligt.
Auktorisationsmodellen innebär att kommunen i egenskap av huvudman
har det fulla ansvaret, men att kommunen i egenskap av utförare har
samma villkor och ansvar som de andra utförarna. Kommunen som
huvudman får inte ge särskilda förmåner till den egna regin. Som
huvudman ska kommunen agera driftformneutralt. Det finns inte ett
egenvärde i att verksamhet bedrivs i kommunal regi eller fristående regi.
Kommunen tar lika stort ansvar för utbildningen oavsett vem som utför
den.
Enheten Växjölöftet Vuxenutbildning har ansvar för antagning och
administration, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete, studie- och
yrkesvägledning samt specialpedagogik.
Vuxnas lärande är med andra ord en av flera anordnare och ska ur
huvudmannens ögon ses likvärdigt jämfört med de fristående.
Verksamheten har ett underskott på 1,8 miljoner kronor. En betydande
del härleds till Coronakrisen, men även innan nedgången fanns ett
strukturellt underskott. Ett underskott hos den egna regin innebär att
verksamheten indirekt höjer sin egen peng, och tillskansar sig
ekonomiska fördelar jämfört med de fristående anordnarna.
Givet ovanstående har det funnits fem alternativ för nämnden att ta
ställning till:
1. Avskaffa auktorisationen och återgå till LOU eller helt egen regi.
2. Förändra auktorisationen.
3. Höj resultatpengen.
4. Avauktorisera Vuxnas lärande, kommunens egna regi.
5. Gör inga förändringar och betala kompensation till de andra
utförarna.
Det första alternativet är politiskt uteslutet, då Blågröna Växjö inte avser
slopa reformen. En återgång till LOU skulle återigen ge en stelbent och
långsam vuxenutbildning med sämre förmåga att möta
arbetsmarknadens behov.
Det tredje och femte alternativet har samma ekonomiska konsekvenser.
Ska underskottet för egenregin täckas med höjd peng skulle pengen för
SFI behöva höjas med 15 procent, pengen för grundvux behöva höjas
med 20 procent och pengen för teoretisk gymnasial vuxenutbildning
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behöva höjas med 140 procent. Om underskottet skulle täckas med höjd
peng skulle det kräva en ökad budget för vuxenutbildningen (alla
anordnare) på 7,5 miljoner kronor. En kompensation till de fristående
anordnarna skulle vara av samma storlek.
Majoriteten i Nämnden för arbete och välfärd landade i en kombination
av alternativ 2 och 4. Vuxnas lärande, kommunens egenregi,
avauktoriseras. Det innebär ekonomiskt att underskottet inte längre
tynger ned nämndens budget, en möjlighet att lämna en lokal och att
ingen kompensation behöver betalas ut. Skillnaden mot alternativ 3 eller
5 är ca 10 miljoner kronor årligen. Underskott hos den egna regin
drabbar kommunens ekonomi, medan eventuella underskott hos de
fristående anordnarna drabbar deras ägare. Risken bärs antingen av
skattebetalarna eller av de respektive bolagen.
Beslutet innehöll samtidigt att en på plats-garanti infördes, som
aktiveras om någon av de kurser som getts på Vuxnas lärande i
klassrumsbaserad undervisning inte längre alls erbjuds på plats i
Växjölöftet Vuxenutbildning. Kompetens från medarbetare vid
egenregin ska tillvaratas i arbetsmarknadsåtgärder av olika slag, såsom
tidigare köpts inom förvaltningen av Vuxnas lärande. Det bör höja
språkkompetensen i insatser som ska ta människor till jobb.
När Malin Lauber (S) argumenterar för att Nämnden för arbete och
välfärd ska uppdras att tillhandahålla vuxenutbildning i kommunal regi
innebär det alternativ 1, 3 eller 5 i listan ovan. Förvaltningen har själva
beskrivit att de inte kan bedriva vuxenutbildningen till den peng som nu
ges. Det innebär att kraven om likabehandling för en auktorisation inte
kan uppfyllas. Auktorisationen ska då antingen avskaffas eller utgifterna
för vuxenutbildning öka med ca 7,5 miljoner kronor – utan att få mer
verksamhet för pengarna.
Nämnden för arbete och välfärd rekommenderar därför
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Bakgrund
Malin Lauber (S) ha i en motion daterad 10 augusti föreslagit att
kommunfullmäktige ska ge nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att
driva vuxenutbildning i kommunal regi.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottets förslag i § 496/2020.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-26.
-Nämnden för arbete och välfärds yttrande i § 195/2020.
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Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket yrkande som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 483

Dnr 2020-00278

Motion om barnomsorg oavsett tid på dygnet Malin Lauber (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till
utbildningsnämndens yttrande i ärendet där följande framgår:
Varje kommun har att besluta om omfattningen av den kommunala
service som ska erbjudas. För närvarande erbjuder Växjö kommun kvälloch helgomsorg på två förskolor; Björkens förskola, och Pilbäckens
förskola. Kväll- och helgomsorg vänder sig till vårdnadshavare som
arbetar eller studerar och som behöver barnomsorg på kvällar och
helger för barn från 1 år till och med 10 års ålder. Utbildningsnämnden
har tidigare tagit ställning till att inte utreda eller erbjuda nattomsorg,
med hänvisning till att det inte finns någon känd efterfrågan eller kö.
Nämndens tidigare bedömning kvarstår då det inte finns någon känd
efterfrågan av nattomsorg, varför en utredning inte är befogad.
Dessutom har fullmäktige tidigare tagit ställning till att inte erbjuda
nattomsorg.
Bakgrund
Malin Lauber (S) har i en motion daterad 23 april 2020 föreslagit att
fullmäktige ska ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda hur många
familjer som har behov av barnomsorg på sena kvällar, nätter och helger.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 497/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till
utbildningsnämndens yttrande i ärendet där följande framgår:
Varje kommun har att besluta om omfattningen av den kommunala
service som ska erbjudas. För närvarande erbjuder Växjö kommun kvälloch helgomsorg på två förskolor; Björkens förskola, och Pilbäckens
förskola. Kväll- och helgomsorg vänder sig till vårdnadshavare som
arbetar eller studerar och som behöver barnomsorg på kvällar och
helger för barn från 1 år till och med 10 års ålder. Utbildningsnämnden
har tidigare tagit ställning till att inte utreda eller erbjuda nattomsorg,
med hänvisning till att det inte finns någon känd efterfrågan eller kö.
Nämndens tidigare bedömning kvarstår då det inte finns någon känd
efterfrågan av nattomsorg, varför en utredning inte är befogad.
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Dessutom har fullmäktige tidigare tagit ställning till att inte erbjuda
nattomsorg.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-26.
-Utbildningsnämndens yttrande i § 158/2020.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket yrkande som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 484

Dnr 2020-00450

Medborgarförslag om att laga stålräcke i
korsningen Arabygatan och Storgatan
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det berörda
stålräcket inte är kommunalt utan tillhör den privata fastighetsägaren på
platsen.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att laga ett stålräcke i
korsningen Storgatan/Arabygatan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 528/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det berörda
stålräcket inte är kommunalt utan tillhör den privata fastighetsägaren på
platsen.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-11-09.
Tekniska nämnden har i § 168/2020 lämnat följande yttrande i ärendet:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara
medborgarförslaget med att det berörda stålräcket inte är kommunalt
utan tillhör den privata fastighetsägaren på platsen. Tekniska nämnden
konstaterar vidare att kontakt har sedan tidigare tagits med berörd
fastighetsägare, vilken lovat att åtgärda felet.
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§ 485

Dnr 2020-00506

Medborgarförslag om att göra grönområde till
ängsmark
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande i ärendet där det framgår att det i
dagsläget inte är aktuellt att omvandla fler ytor intill Mörners vägArabygatan till ängsytor.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att utveckla
grönområde vid korsningen Arabygatan- Mörners väg till
ängsytor/botanisk äng.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 530/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande i ärendet där det framgår att det i
dagsläget inte är aktuellt att omvandla fler ytor intill Mörners vägArabygatan till ängsytor.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-11-10.
Tekniska nämnden har i § 173/2020 lämnat följande yttrande över
medborgarförslaget:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara
medborgarförslaget med att det i dagsläget inte är aktuellt att omvandla
fler ytor intill Mörners väg-Arabygatan till ängsytor.
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§ 486

Dnr 2020-00507

Medborgarförslag om ett övergångställe på
Kastellvägen vid Björnbärsvägen på Hovshaga
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till
tekniska nämnden att anlägga ett nytt övergångsställe på Kastellvägen i
höjd med Björnbärsvägen. Åtgärden ska genomföras efter den
prioriteringsordning som tekniska nämnden bestämmer utifrån
Trafikplan 2030, Cykelvägplan, Fotgängarplan samt budgetutrymme.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att anlägga ett
nytt övergångsställe över Kastellvägen i höjd med Björnbärsvägen.
Anledning är att det är många som går och springer över vägen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 532/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till
tekniska nämnden att anlägga ett nytt övergångsställe på Kastellvägen i
höjd med Björnbärsvägen. Åtgärden ska genomföras efter den
prioriteringsordning som tekniska nämnden bestämmer utifrån
Trafikplan 2030, Cykelvägplan, Fotgängarplan samt budgetutrymme.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-11-10.
Tekniska nämnden har i § 171/2020 lämnat följande yttrande över
medborgarförslaget:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget om nytt övergångsställe på Kastellvägen i höjd med
Björnbärsvägen. Dock går det inte att säga när i tiden denna åtgärd kan
genomföras. En prioriteringslista över i vilken ordning åtgärderna skall
genomföras får tas fram utifrån Trafikplan 2030, Cykelvägplan och
Fotgängarplan och den budget som finns.
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§ 487

Dnr 2020-00432

Medborgarförslag om ytterligare ett farthinder på
Vildgåsvägen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till
tekniska nämnden att anlägga ytterligare ett farthinder på Vildgåsvägen.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål
av ytterligare ett farthinder på Vildgåsvägen mellan Kalmarvägen och
Åbo idrottsplats.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 529/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till
tekniska nämnden att anlägga ytterligare ett farthinder på Vildgåsvägen.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-11-10.
Tekniska nämnden har i § 169/2020 lämnat följande yttrande över
medborgarförslaget:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget om ytterligare ett farthinder på Vildgåsvägen då
mätningar på platsen visar att behov finns av detta.
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§ 488

Dnr 2020-00473

Medborgarförslag om metod att anmäla invasiva
arter till Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande i ärendet där det framgår att det i
dagsläget finns befintliga rapporteringssystem och att det inte finns
behov av en ny telefon/MMS-linje för rapportering av invasiva arter.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med en skrivelse om att utrota
invasiva växter med förslaget att kommunen öppnar en telefon/MMSlinje för privatpersoners rapportering med bild och plats.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 531/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande i ärendet där det framgår att det i
dagsläget finns befintliga rapporteringssystem och att det inte finns
behov av en ny telefon/MMS-linje för rapportering av invasiva arter.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-11-10.
Tekniska nämnden har i § 174/2020 lämnat följande yttrande över
medborgarförslaget:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara
medborgarförslaget med att det i dagsläget finns befintliga
rapporteringssystem och att det inte finns behov av en ny
telefon/MMS-linje för rapportering av invasiva arter.
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§ 489

Dnr 2020-00579

Medborgarförslag om att slå ihop Vidingehem AB,
Växjöbostäder AB samt Växjö Fastighetsförvaltning
AB
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
sammanslagningar av kommunala bolag beslutas om i Växjö kommuns
budget för 2021.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att slå samman de kommunala
bolagen Vidingehem AB, Växjöbostäder AB samt Växjö
Fastighetsförvaltning AB.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 526/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
sammanslagningar av kommunala bolag beslutas om i Växjö kommuns
budget för 2021.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-11-09.
Yrkanden
Julia Berg (S): Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 490

Dnr 2020-00441

Medborgarförslag om att placera sevärdheter till
minne av regementstiden i Regementsparken
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
kultur- och fritidsnämndens yttrande i ärendet. Av yttrandet framgår att
förslaget strider mot tidigare beslut angående att upplåta marken till
allmän plats. Dessutom finns redan idag ett minnesmärke över
regementet från 1923 som är registrerat hos RAÄ
(Riksantikvarieämbetet) och redovisat i Fornsök.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om sevärdheter i
Regementsparken med ledorden FRED-FRIHET-FRAMTID till minnet av
regementstiden i Växjö.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 494/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
kultur- och fritidsnämndens yttrande i ärendet. Av yttrandet framgår att
förslaget strider mot tidigare beslut angående att upplåta marken till
allmän plats. Dessutom finns redan idag ett minnesmärke över
regementet från 1923 som är registrerat hos RAÄ
(Riksantikvarieämbetet) och redovisat i Fornsök.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-26.
Kultur- och fritidsnämnden har genom sitt arbetsutskott (§ 73/2020)
lämnat följande yttrande över medborgarförslaget:
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen avslår förslaget med följande synpunkter. Förslaget
strider mot tidigare beslut angående att upplåta marken till allmän plats.
Dessutom finns redan idag ett minnesmärke över regementet från 1923
som är registrerat hos RAÄ (Riksantikvarieämbetet) och redovisat i
Fornsök.
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§ 491

Dnr 2020-00445

Medborgarförslag om att införa frivillig avgift för
alla som vistas vid sjöar och vattendrag
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att införa en frivillig avgift för
alla som vistas vid sjöar och vattendrag i kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 527/2020 föreslagit att kommunfullmäktige ska
avslå medborgarförslaget.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-11-09.
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§ 492

Dnr 2020-00596

Renhållningstaxa 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till renhållningstaxa
för 2021. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2021.
Bakgrund
SSAM har i § 71/2020 anhållit hos respektive ägarkommun att fastställa
förslag till renhållningstaxa för 2021.
Renhållningstaxan antas av respektive ägarkommuns
kommunfullmäktige, och består av två separata avgiftsdelar som
finansierar olika kostnader avseende hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler
samt för behandling av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar
även behandling av farligt avfall samt kostnader för administration,
fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i
nivå beroende på abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bla för sophämtning,
tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl.
Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella
kostnader för behållare samt behandlingskostnader för insamlat
hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade
behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och eventuellt
dragavstånd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 565/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till renhållningstaxa
för 2021. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2021.
-Yttrande tekniska nämnden § 186/2020
-Beslut SSAM § 70/2020
-Renhållningstaxa för Växjö kommun 2021
-Bilaga Hämtningsavgifter 2021
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§ 493

Dnr 2020-00680

Utbetalning av partistöd 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2021 till samtliga
partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för
partistöd.
Bakgrund
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft 2014.
Reglerna innebär bland annat att fullmäktige måste fatta årliga beslut
om utbetalning av partistödet.
Kommunfullmäktige har i § 269/2015 beslutat om regler för partistöd i
Växjö kommun. Av riktlinjerna framgår att fullmäktige fattar beslut om
utbetalning av partistöd i januari månad varje år. Partistödet betalas
sedan ut i förskott uppdelat på två utbetalningar, i januari respektive
augusti månad.
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 561/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2021 till samtliga
partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för
partistöd.
-Kommunchefesns skrivelse 2020-11-17.
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§ 494

Dnr 2020-00679

Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och
ägardirektiv för Kulturparken Småland Aktiebolag
Ärendet utgår från sammanträdet.
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§ 495

Dnr 2020-00653

Satsning på ökad trygghet och effektivitet inom
socialpsykiatrin i Växjö kommun 2020
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att nyttja 1 miljon kronor för trygghetoch effektivitetsåtgärder genom att fortsätta arbeta med
läkemedelsrobotar och implementera digital låshantering.
2. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2020.
Bakgrund
Växjö kommun arbetar aktivt för att stödja individer och främja ett
tryggt och självständigt liv. Utvecklingsarbete pågår kontinuerligt och
har fokus på moderna lösningar så vi bättre kan möta morgondagens
Växjö kommun. Vi vill stärka vårt arbete och bidra till en mer trygg och
effektivare socialpsykiatri i Växjö kommun genom följande åtgärder:
•

Genom modern digital låslösning för att nyckelhanteringen inom
socialpsykiatrin ska bli spårbar och säkrare för individen och våra
medarbetare samt säkerställa att det endast ska kunna användas
av behörig personal.

•

För att skapa större självständighet och trygghet i
läkemedelshantering för omsorgstagare som har insatsen
boendestöd vill vi fortsätta arbeta med läkemedelsrobotar.
Genom läkemedelsrobotar använder vi befintliga resurser på ett
bättre och mer effektivt sätt, ökar patientsäkerhet, minskar
påverkan på miljön genom mindre bilkörning samt ökar känslan
av självständighet hos omsorgstagare med boendestöd.

Exempel på visad effekt:
"23 juni hade vi 12 robotar igång och där beräknade vi att vi sparar in
totalt 7 tim och 45 min per dag vilket motsvarar 1,45 årsarbetare. Tid
som vi frigör där vi kan ge fler personer som tillkommer i vår
verksamhet stöd utan att behöva höja bemanningen."
- Processledare socialpsykiatrin.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 504/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att nyttja 1 miljon kronor för trygghetoch
effektivitetsåtgärder genom att fortsätta arbeta med
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läkemedelsrobotar och implementera digital låshantering.
2. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2020.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-10-23.
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§ 496

Dnr 2020-00701

Extra medlemsbidrag år 2020 till Värends
Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar om 985 000 kronor i extra medlemsbidrag
år 2020 till Värends Räddningstjänstförbund. Det förutsätts att Alvesta
kommun också fattar beslut om extra medlemsbidrag. Bidraget ska
belasta gemensam finansiering år 2020.
Bakgrund
Värends Räddningstjänstförbund har från sina medlemmar begärt extra
medlemsbidrag för utökade satsningar. Medlemmar i förbundet är
Alvesta och Växjö kommuner.
Värends Räddningstjänstförbund har presenterat underlag gällande
kostnader för FIP (Första Insats Person) Grimslöv och systemledning.
Det extra medlemsbidraget ska finansiera kostnaden för detta som är
uppskattad till 1 200 000 kronor, varav Växjö kommuns andel motsvarar
985 000 kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 570/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar om 985 000 kronor i extra medlemsbidrag
år 2020 till Värends Räddningstjänstförbund. Det förutsätts att Alvesta
kommun också fattar beslut om extra medlemsbidrag. Bidraget ska
belasta gemensam finansiering år 2020.
Kommunchefens skrivelse daterad 2020-11-25.
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§ 497

Dnr 2020-00663

Extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar om 8,4 miljoner kronor i extra driftbidrag
till Växjö Småland Airport AB under förutsättning att även övriga ägare
fattar beslut om extra driftbidrag. Driftbidraget ska belasta gemensam
finansiering år 2020.
Reservation
Johnny Werlöv (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att ge ett extra driftbidrag till
Växjö Småland Airport AB. Växjö kommun befinner sig i ett
klimatnödläge och att ge extra stöd till en flygplats som i huvudsak
erbjuder charterresor är inte ett ansvarsfullt sätt att handskas med
skattebetalarnas pengar.
En flygplats ägnar sig enligt vårt synsätt inte åt det som ibland kallas
välfärdens kärna och pengarna som föreslås gå till ett extra driftbidrag
kunde istället gå till fler undersköterskor, förskolelärare eller annan
välfärdspersonal.
Magnus Wåhlin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Mot bakgrund av den rådande pandemin har Växjö Småland Airport AB
ett svårt ekonomiskt läge. De tre ägarna Region Kronoberg, Växjö
kommun och Alvesta kommun har vid extra ägarsamråd den 2 november
2020 diskuterat ett extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB.
Ägarna har kommit överens om att tillsammans anslå 20 miljoner kronor
extra till Växjö Småland Airport AB för att underlätta hanteringen av
pandemins konsekvenser. För Växjö kommuns del handlar det om ett
extra driftbidrag på 8,4 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 569/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar om 8,4 miljoner kronor i extra driftbidrag
till Växjö Småland Airport AB under förutsättning att även övriga ägare
fattar beslut om extra driftbidrag. Driftbidraget ska belasta gemensam
finansiering år 2020.
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-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-11-06.
Yrkanden
Johnny Werlöv (V) med instämmande av Magnus Wåhlin (MP):
Kommunfullmäktige ger inget extra driftbidrag till Växjö Småland
Airport AB.
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande av Jon Malmqvist (KD),
Conny Lindahl (SD), Eva Johansson (C), Oliver Rosengren (M) och
Gunnar Nordmark (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på arbetsutskottets förslag.
Nej för att rösta för Johnny Werlövs (V) yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 8 röster
mot 2 röster för Johnny Werlövs (V) yrkande. 5 ledamöter avstod. Se
omröstningsbilaga 1.
Omröstningsbilaga 1
Ledamot
Eva Johansson (C)
Malin Lauber (S)
Oliver Rosengren
(M)
Catharina Winberg
(M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist (KD)
Gunnar Nordmark
(L)

Tjänstgörande Ja
ersättare
Ja
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Nej

Avstår

Ej
röstat

Avstår
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Utdragsbestyrkande
87 (95)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-12-01

Magnus Wåhlin
(MP)
Julia Berg (S)
Martin Edberg (S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Tomas Thornell (S)
Maria Garmer (V)

Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Johnny Werlöv
(V)

Conny Lindahl (SD)
Ordförande Anna
Tenje (M)
Totalt
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Nej
Ja
Ja
8
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5
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§ 498

Dnr 2020-00661

Extra ägartillskott till Huseby Bruk AB
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beviljar ett extra ägartillskott med 510 000
kronor till Huseby Bruk AB under förutsättning att även den
andre ägaren Alvesta kommun fattar motsvarande beslut om
ägartillskott. Kostnaden för ägartillskottet ska belasta gemensam
finansiering år 2020.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till styrelse och VD för Huseby Bruk
AB att vidta alla nödvändiga åtgärder för att minska kostnaderna
under pandemin. Ägartillskottet ska ses som en möjlighet att
klara att upprätthålla bolagets åtagande enligt avtalet med
Statens Fastighetsverk samt gällande utvecklingsplan.
Bakgrund
Mot bakgrund av den rådande pandemin har Huseby Bruk AB ett svårt
ekonomiskt läge. Trots en mängd insatser för att minska kostnaderna
samt åtgärder för att ställa om verksamheten går bolaget med förlust.
Med anledning av pandemins konsekvenser för bolaget har de två
ägarna Växjö kommun och Alvesta kommun vid extra ägarsamråd den 2
november 2020 diskuterat ett extra ägartillskott till Huseby Bruk AB för
2020. Ägarna har kommit överens om att tillsammans anslå 1 700 tkr
extra till Huseby Bruk AB för att underlätta hanteringen av pandemins
konsekvenser. För Alvesta kommun innebär det 70% av det totala
tillskottet vilket innebär 1 190 tkr. För Växjö kommun innebär det 30%
vilket innebär 510 tkr.
Styrelse och VD uppdras att vidta alla möjliga åtgärder för att sänka
kostnaderna även under kommande period och så länge pandemin
påverkar verksamheten negativt. Ägartillskottet ska ses som en
möjlighet att klara att upprätthålla bolagets åtagande enligt avtalet med
Statens Fastighetsverk samt gällande utvecklingsplan. Ett nytt avtal
inklusive en ny utvecklingsplan ska förhandlas under 2021.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 542/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beviljar ett extra ägartillskott med 510 000
kronor till Huseby Bruk AB under förutsättning att även den
andre ägaren Alvesta kommun fattar motsvarande beslut om
ägartillskott. Kostnaden för ägartillskottet ska belasta gemensam
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finansiering år 2020.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till styrelse och VD för Huseby Bruk
AB att vidta alla nödvändiga åtgärder för att minska kostnaderna
under pandemin. Ägartillskottet ska ses som en möjlighet att
klara att upprätthålla bolagets åtagande enligt avtalet med
Statens Fastighetsverk samt gällande utvecklingsplan.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-11-05.
Yrkanden
Rose-Marie Holmqvist (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 499

Dnr 2020-00666

Finansiering av satsning på ökad trivsel och
attraktivitet i Växjö kommun 2020 och särskild
satsning på omstart för kultur- och föreningslivet
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för kommunstyrelsens
beslut i § 399/2020 och § 405/2020 om satsning på omstart för kulturoch föreningslivet respektive satsning på ökad trivsel och attraktivitet i
Växjö kommun 2020 ska belasta gemensam finansiering år 2020.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 399/2020 respektive § 405/2020 beslutat om
en satsning på omstart för kultur- och föreningslivet på totalt 5 mkr och
satsning på ökad trivsel och attraktivitet i Växjö kommun 2020 på totalt
14 mkr.
Frågan om hur satsningarna ska finansieras har återaktualiserats och
därmed tas ärendet upp i kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 543/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för kommunstyrelsens
beslut i § 399/2020 och § 405/2020 om satsning på omstart för kulturoch föreningslivet respektive satsning på ökad trivsel och attraktivitet i
Växjö kommun 2020 ska belasta gemensam finansiering år 2020.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-11-10.
-Kommunstyrelsens beslut i § 399/2020.
-Kommunstyrelsens beslut i § 405/2020.
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§ 500

Dnr 297092

Övrigt
Eva Johansson (C) tackar för sin tid i kommunstyrelsen. Johansson
lämnar kommunstyrelsen den 1 januari 2021.
Ordförande Anna Tenje (M) och Malin Lauber (S) tackar Eva Johansson
för hennes tid i kommunstyrelsen och som kommunalråd.
Kommunchefen Monica Skagne informerar om att Nivika Fastigheter AB
har köpt Växjö Innebandyarena AB och återbetalt bolagets lån hos
kommunen.
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§ 501

Dnr 2020-00213

Förlängning av åtgärder för att underlätta för
företag med anledning av Coronapandemin
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med anledning av pågående coronapandemi
att:
• företags möjlighet att begära anstånd för fakturor och avgifter inom
vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt tillstånd
och tillsyn förlängs till och med den 30 juni 2021,
• företags möjlighet att begära anstånd gällande hyror där Växjö
kommun, Växjöbostäder, Videum, Vöfab och Vidingehem är
hyresvärd förlängs till och med den 30 juni 2021,
• att leverantörer inte ska drabbas av viten vid förseningar av
leveranser som är en direkt följd av coronapandemin förlängs till och
med den 30 juni 2021,
• att åtgärden att tidigarelägga investeringar och inköp inte förlängs.
Bakgrund
I mars 20201 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ”ge
kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen kan
hjälpa och underlätta för företag som får problem till följd av
coronaviruset.” Följande åtgärder avseende ekonomihantering togs fram
för att underlätta för näringslivet:
•
•
•

möjlighet att begära anstånd för fakturor och avgifter inom
vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt
tillstånd och tillsyn,
snabbare betalning av leverantörsfakturor och
anstånd gällande hyror där kommunen eller de kommunala
bostadsbolagen är hyresvärd.

Ekonomiavdelningen arbetade fram hur dessa åtgärder skulle tillämpas
och tog fram ett material för koncerngemensam tillämpning. Åtgärderna
trädde i kraft den 23 mars och kommunicerades framförallt på Växjö
kommuns hemsida. Åtgärderna gäller tills annat beslut fattas.
I mars 2020 beslutades även om att särredovisa kostnader för corona .
Åtgärderna för att stötta näringslivet samt sammanställning av de
särredovisade kostnaderna har redovisats vid några tillfällen till
kommunstyrelsen i form av en Ekonomisk uppföljning av
coronapandemin.
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Beslut har även fattats som avser åtgärder för föreningar och deras
fastighetsbolag. Det senaste beslutet i november 20205 innebär bland
annat förlängning av amorteringsbefrielse av lån till och med 2020-0701.
Kommunstyrelsen har även beslutat6 att investeringar i möjligaste mån
ska tidigareläggas och att leverantörer inte ska drabbas av viten vid
förseningar av leveranser som är en direkt följd av Coronapandemin.
Beslutet som rör föreningarna är det enda som har ett slutdatum (1 juli
2021). Övriga beslut enligt ovan gäller alltså tills annat beslut fattas.
Näringslivsavdelningens insatser för att stötta det lokala näringslivet
fortsätter genom bland annat företagslotsar, rådgivning till företag som
behöver ställa om verksamheten med anledning av den rådande
situationen. Ytterligare uppdrag genomförs för att säkerställa att tydlig
och uppdaterad information finns tillgänglig till företagen och deras
personal, exempelvis att marknadsföra kommunens lediga tjänster och
även möjligheten att anmäla sig till kommunens vikariepool.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 573/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar med anledning av pågående Coronapandemi
att
• företags möjlighet att begära anstånd för fakturor och avgifter
inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt
tillstånd och tillsyn förlängs till och med den 30 juni 2021,
• företags möjlighet att begära anstånd gällande hyror där Växjö
kommun, Växjöbostäder, Videum, Vöfab och Vidingehem är
hyresvärd förlängs till och med den 30 juni 2021,
• att leverantörer inte ska drabbas av viten vid förseningar av
leveranser som är en direkt följd av coronapandemin förlängs till
och med den 30 juni 2021,
• att åtgärden att tidigarelägga investeringar och inköp inte
förlängs.
Kommunchefen har i en skrivelse den 27 november 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att utifrån
nuvarande situation med coronapandemin och de effekter det ger på
näringslivet, vore det rimligt att förlänga och tidsätta de åtgärder som
bedöms ge effekt. Åtgärder för föreningar och deras fastighetsbolag har
redan förlängts att gälla även första halvåret 2021.
En uppföljning av beslutet i april 2020 om att i möjligaste mån
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tidigarelägga investeringar och inköp inom Växjö kommunkoncern för
att underlätta för företag, visar att utifrån rådande omständigheter och
även beroende på vissa förhandlingar, har det inte funnits
förutsättningar att tidigarelägga inköp eller investeringar hos
förvaltningar eller bolag. Bedömning är att omständigheterna framöver
inte kommer att se så mycket annorlunda ut, varför denna åtgärd inte
behöver fortsätta.
Beslutet skickas till
För åtgärd
VD helägda kommunala bolag och SSAM
Kommunchefen
Ekonomi- och finanschefen
Upphandlingschefen
Näringslivschefen
För kännedom
Förvaltningschefer Växjö kommun
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