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§ 225

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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§ 226

Dnr 329846

Information om DIACCESS
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Pontus Berglund, enhetschef på digitaliseringsenheten och Bo Hjälmefjord,
projektledare, informerar om DIACCES (Digital Acceleration for Medium
Sized Sustainable Cities) vilket är ett projekt finansierat av EU genom UIAprogrammet (Urban Innovative Actions). Projektet vänder sig till städer över
50 000 invånare som i bred samverkan vill lösa samhällsproblem genom
världsunika lösningar och bred samverkan. Projektet möjliggör för Växjö
kommun att finansiera och snabbare etablera en verksamhetsnära innovation
tillsammans med näringslivet.
De övergripande målen är:
•
•
•
•
•

Utveckla innovativa lösningar som möter konkreta utmaningar för
kommunkoncernens verksamheter
Etablera en samverkansmodell för verksamhetsnära innovation
mellan näringslivet och kommunen inom ramen för offentlig
upphandling
Etablera infrastruktur som möjliggör den smarta staden
Bidra till hållbarhetsarbetet och uppfylla Agenda2030-målen
Bidra till det allmänna digitaliserings-/innovationsklimatet i Växjö
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§ 227

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Ingen information lämnades på dagens sammanträde.

.
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§ 228

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), Catharina Winberg (M)
informerar om att två studieresor anordnats för VKAB under förra veckan. I
tisdags besökte styrelsen bland annat den nya förskolan på Väludden. Under
torsdagen och fredagen besökte man västkusten och fokus låg på
träbyggnation.
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§ 229

Dnr 2019-00012

Redovisning av protokoll 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 28 maj, 4 juni och 18 juni
redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 18
juni 2019 redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts protokoll från den 4 juni 2019
redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö kommunföretag ABs protokoll från den 21 maj och 18 juni redovisas
för kommunstyrelsen.
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§ 230

Dnr 2019-00011

Redovisning av delegeringsbeslut 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut
om delegering enligt 6 kap 33 § Kommunallagen. Redovisningen i rapporten
gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 20 maj 2019 till och med 11
augusti 2019. Beslut som redovisas i liggare är registrerade 3 juni till och
med 5 augusti 2019.
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§ 231

Dnr 2019-00382

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer för sin del förslag till sammanträdestider för
2020.
Bakgrund
Ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och dess utskott har tagits fram.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kansliavdelningen
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§ 232

Dnr 2019-00240

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Yttrande
över Länsstyrelsens remiss avseende den strategiska
regionala överenskommelsen Mottagande och
etablering i arbets- och samhällsliv
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 234/2019 av tidsskäl yttrat sig över Länsstyrelsens
remiss avseende den strategiska regionala överenskommelsen Mottagande
och etablering i arbets- och samhällsliv.
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§ 233

Dnr 2019-00284

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande yttrande
över Havs- och vattenmyndighetens samråd om
synpunkter på förslag till nationell plan för omprövning
av vattenkraft
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 246/2019 av tidsskäl yttrat sig över Havs- och
vattenmyndighetens samråd om synpunkter på förslag till nationell plan för
omprövning av vattenkraft.
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§ 234

Dnr 2019-00236

Anmälan av hållbarhetsutskottets beslut rörande Miljöoch energidepartementets remiss av Agenda 2030delegationens slutbetänkande, Världens utmaning,
världens möjlighet SOU 2019:13
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Hållbarhetsutskottet har i § 43/2019 av tidsskäl yttrat sig över Miljö- och
energidepartementets remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande,
Världens utmaning, världens möjlighet SOU 2019:13.
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§ 235

Dnr 2019-00277

Yttrande över samråd om fördjupad översiktsplan för
Älmhults tätort
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över Samråd om fördjupad
översiktsplan för Älmhults tätort:
Växjö kommun ser positivt på den utveckling av småstaden Älmhult som
översiktsplanen föreslår. Det som främst berör Växjö kommun i denna plan
är framtida trafik mellan Växjö och Älmhult. Det finns en stor
pendlingsrelation idag och det finns möjligheter för utökat utbyte och
pendling som kan främja näringsliv och tillväxt i de båda kommunerna.
Översiktsplanehandlingen kan med fördel förtydligas när det gäller vilka
insatser som föreslås och vilken hänsyn som tas till framtida utveckling av
stambanan, eventuellt höghastighetsjärnväg och riksväg 23.
Växjö kommun ser att det hade varit positivt om även Älmhults kommun
hade en digital översiktsplan och tillämpade Boverkets ÖP-modell så att det
enkelt gick att förena länets kommuners översiktsplaner och få en regional
helhetsbild.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen i Älmhult har upprättat ett samrådsförslag till
fördjupning av översiktsplanen: Älmhult småstad. Växjö kommun har givits
möjlighet att lämna synpunkter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 268/2019 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
följande yttrande över Samråd om fördjupad översiktsplan för Älmhults
tätort:
Växjö kommun ser positivt på den utveckling av småstaden Älmhult som
översiktsplanen föreslår. Det som främst berör Växjö kommun i denna plan
är framtida trafik mellan Växjö och Älmhult. Det finns en stor
pendlingsrelation idag och det finns möjligheter för utökat utbyte och
pendling som kan främja näringsliv och tillväxt i de båda kommunerna.
Översiktsplanehandlingen kan med fördel förtydligas när det gäller vilka
insatser som föreslås och vilken hänsyn som tas till framtida utveckling av
stambanan, eventuellt höghastighetsjärnväg och riksväg 23.
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Växjö kommun ser att det hade varit positivt om även Älmhults kommun
hade en digital översiktsplan och tillämpade Boverkets ÖP-modell så att det
enkelt gick att förena länets kommuners översiktsplaner och få en regional
helhetsbild.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 juli 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag på yttrande.
Beslutet skickas till
Älmhults kommun
För kännedom
Planeringschefen
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§ 236

Dnr 2017-00763

Redovisning av Uppdrag att utreda en ändamålsenlig
kommunikationsverksamhet i Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
År 2016 beslutades om ny styrning av kommunikation genom En
Kommunikation, grundat på förslag efter workshops med förvaltnings- och
bolagschefer samt en utvecklingsgrupp av informatörer och reflektioner från
respektive förvaltning i kommunen. Flera insatser påbörjades i enlighet med
beslutet för att skapa samsyn och gemensamma arbetssätt. De effekter som
förväntades av En kommunikation har inte fullt ut uppnåtts eller fått
genomslag i organisationen, vilket bland annat uttrycks genom hög
arbetsbelastning och sårbarhet samt komplexitet vid hantering av akuta
insatser i eftersatta områden.
Kommunstyrelsen gav i § 108/2018 kommunchefen i uppdrag att utreda en
ändamålsenlig kommunikationsverksamhet i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 65/2019 föreslagit att
kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 12 juni 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att
organiseringen i Växjö kommun med kommunikatörer på förvaltningarna
innebär naturligt att kommunikationen övervägande styrs av respektive
förvaltning och verksamhetsområde. Detta gör att det kommungemensamma
helhetsperspektivet, samordning och enhetlighet ofta blir nedprioriterat för
kommunikatörerna på förvaltningarna, och därmed har
kommunikationsavdelningen en svårarbetad arbetsuppgift att få till helheten
och det kommunövergripande strategiska arbetet. Placeringen av
kommunikatörer på förvaltningarna innebär också att det finns olika resurser
för kommunikation förvaltningarna emellan, att kommunikatörernas
kompetens inte tas tillvara på ett fulländat sätt inom Växjö kommun och att
kommunikationsfunktionerna på förvaltningarna därmed är sårbar.
Utredningen konstaterar samtidigt att det behöver finnas en nära och stark
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koppling till verksamheterna och därigenom invånare och brukare för att ha
kännedom och kunskap om verksamheten och för att tidigt kunna fånga upp
kommunikationsbehov. Utmaningen ligger i att förstå vad ett
kommunikationsbehov är och att eftersträva en tydligare kommungemensam
bild av detta samt vad Växjö kommun vill uppnå med sin kommunikation
och därmed stärka samsyn.
I forskningsöversikten ses att det finns fördelar med både centralisering och
decentralisering av kommunikationsfunktionerna. I omvärldsanalysen
konstateras att flera kommuner har skapat lösningar baserade på lokala
förutsättningar och mål med kommunikationen. Utredningens slutsats är att
ställningstagande behöver tas i en gemensam utgångspunkt för vad Växjö
kommun vill åstadkomma med sin kommunikation. Detta handlar även om
överväganden om centralisering för att renodla kommunikatörernas uppdrag
och arbetsuppgifter samt att samla kommunikationsfunktionerna för att
underlätta styrning och specialisering av kommunikationen i Växjö
kommun.
Rapporten Utredning om ändamålsenlig organisering av kommunikation i
Växjö kommun har bilagts till ärendet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Utvecklingschefen
Kommunikationschefen
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§ 237

Dnr 2018-00276

Återrapportering om status på utvecklingsarbetet kring
arbetet med funktionhindersfrågor och tillgänglighet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen och lägger den till
handlingarna.
2. En förnyad återrapportering om status kring uppdraget lämnas till
kommunstyrelsen senast 15 december 2019.
Bakgrund
Arbetsutskott gav i § 596/2018 kommunchefen i uppdrag att:
1. utveckla formerna för arbetet med funktionshinderfrågor och
tillgänglighet. Detta utvecklingsarbete skulle ske nära kopplat till
arbetet med hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 och i dialog
med samverkansråden med funktionshinderrörelsen. I linje med detta
utvecklingsarbete ska eventuella behov av policydokument eller
handlingsplaner identifieras.
2. Status av uppdraget skulle återrapporteras till kommunstyrelsen
senast 30 april 2019.
Växjö kommun beslutade vid årsskiftet att inrätta ett hållbarhetsutskott inom
kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges beslut i § 324/2018.
Hållbarhetsutskottet ska bland annat ta ansvar för dialogmöten och samråden
med samverkansråden för funktionshindersorganisationerna.
Det finns två kommunala samverkansråd med
funktionshindersorganisationerna: kommunstyrelsens och samverkansrådet
för nämnden för arbete och välfärd, omsorgsnämnden och
överförmyndarnämnden Östra Kronoberg.
Under 2019 hålls samtal mellan hållbarhetsutskottets presidium, och utsedda
representanter för funktionshinderorganisationerna i syfte hitta formerna för
sin fortsatta samverkan som ska vara på plats från och med 2020.
Parallellt med denna dialog kring utveckling av formerna så fortsätter
sammanträdena i de båda kommunala samverkansråden med
funktionshindersorganisationerna som tidigare under 2019.
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Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 44/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen och lägger den till
handlingarna.
2. En förnyad återrapportering om status kring uppdraget lämnas till
kommunstyrelsen senast 15 december 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 21 maj 2019, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår följande
statusuppdatering:
Vårens arbete inleddes med att hållbarhetsutskottets presidium den 5 mars
2019 kallade företrädare för HSV och Funkibator till ett strategimöte som
inleddes med en genomgång av Växjö kommuns arbete med Agenda 2030
och våra utmaningar för en hållbar framtid. En del av detta arbete är just nya
former för samverkan och dialog, och funktionshinderrörelsen kommer vara
en viktig samtalspart både vad gäller att identifiera och jobba med
utmaningarna samt att hitta och föreslå nya former för samverkan och dialog.
Strategimötet konstaterade att hela 2019 därmed kommer vara både ett
utvecklingsår, men att vi samtidigt kommer genomföra sammanträdena i de
båda kommunala samverkansråden som tidigare. Nämnden för arbete och
välfärd, omsorgsnämndens och överförmyndarnämnden Östra Kronobergs
samverkansråd tar upp och hanterar de ärenden som finns inom deras
verksamhetsområden. Detta samverkansråd har en stark koppling till de
formella lagkrav som finns om samverkan med organisationer som
företräder människor med omfattande funktionsnedsättning och så kallade
’brukare’ och anhöriga.
I kommunstyrelsens samverkansråd kommer fyra möten att hållas under
2019 och dessa ska hantera ärenden av mer strategisk och övergripande
karaktär.
Under våren 2019 kommer kommunstyrelsens samverkansråd - som en
intressentgrupp - fortlöpande att uppdateras om vad som händer med
hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030. När sedan programmets
fokusområden1 är beslutade kommer rådets ledamöter att diskutera hur
funktionshinderorganisationerna tillsammans med Växjö kommun ska bidra
till dem.
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Former för kontinuerlig samverkan med funktionshindersorganisationerna
som brukare kommer behövas i olika delar av kommunens verksamheter för
att hållbarhetsprogrammet ska kunna genomföras. Detta kommer i sin tur att
kräva att både Växjö kommunkoncern och funktionshindersorganisationerna
förändrar sina sätt att arbeta och involvera brukare, anhöriga och för
organisationernas del; medlemmar i arbetet.
I linje med utvecklingsarbetet hittills har vi identifierat ett behov av att göra
en översyn av arbetet med ärenden som anmäls till Tillgänglighetslinjen. En
särskild uppdragsbeskrivning för den översynen tas fram i ett separat ärende.
De nya formerna för samverkan kommer börja gälla från och med 2020 och
det kommer följas upp och utvärderas tillsammans med
funktionshindersorganisationerna.
Beslutet skickas till
För kännedom
Hållbarhetschefen
Kommunstyrelsens samverkansråd
Nämnden för arbete och välfärds, omsorgsnämndens och
överförmyndarnämndens samverkansråd
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§ 238

Dnr 2019-00136

Delredovisning av Uppdrag med anledning av Skrivelse
om strategiskt arbete för att säkra Växjös välfärd och
tillväxt med en kraftfullare kommunkoncern
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och ger kommunchef i
uppdrag att fortsätta med det igångsatta arbetet.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att vid kommunstyrelsens
sammanträde inför budgetarbetet 2021 återkomma med förslag på vilka
aktiviteter och åtgärder som krävs för att uppfylla syftet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade beslut den 12 februari 2019 (Dnr 2019 – 00060),
om att ge kommunchefen i uppdrag att förstärka helhetssynen i koncernen,
samt finna ytterligare samordningsvinster bland och emellan samtliga
nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag. Syftet är att skapa ett ökat fokus
på det kommunala kärnuppdraget och identifiera möjliga besparingar,
effektiviseringar och produktivitetsökningar. Samt att efter en
koncernövergripande, djuplodande kartläggning och genomlysning
återkomma med förslag på vilka aktiviteter och åtgärder som krävs för att
uppfylla syftet.
Uppdraget med förslag på både kort- och långsiktiga åtgärder beslutades ske
senast vid halvårsskiftet 2019. I denna skrivelse ges en beskrivning av
nuläget i det arbetet. Förslagen har delats in i fyra områden med tillhörande
åtgärdspaket som nu är föremål för kartläggning och genomlysning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 238/2019 föreslagit att följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och ger kommunchef i
uppdrag att fortsätta med det igångsatta arbetet.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att vid kommunstyrelsens
sammanträde inför budgetarbetet 2021 återkomma med förslag på vilka
aktiviteter och åtgärder som krävs för att uppfylla syftet
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 29 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
kommunchefen, tillsammans med koncernledningen, har tagit fram förslag
till handlingsplan med prioriterade områden samt delområden för åtgärder
2019 – 2022. Handlingsplanen delas in i fyra huvudområden.
För att kunna presentera ett så komplett och väl genomlyst material som
möjligt med förslag på vilka aktiviteter och åtgärder som krävs för att
uppfylla syftet, återrapporterar kommunchef sitt uppdrag för
kommunstyrelsen inför budgetarbetet 2021.
Beslutet skickas till
För kännedom
Alla nämnder och styrelser
Utvecklingschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
26 (91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-08-20

§ 239

Dnr 2018-00293

Rapportering av stöd för att främja samverkan och
kunskapsutbyte för att minska och motverka
segregation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen.
Bakgrund
Delegationen mot segregation utlyste under våren 2018 medel för att främja
samverkan och minska och motverka segregation. Medlen utlystes till
samtliga kommuner i landet, och även till aktörer inom civilsamhället. Efter
ansökan beviljades Växjö kommun 296 000 kronor för att genomföra en
sektorsövergripande kartläggning och behovsanalys för att långsiktigt
motverka och minska segregation.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 237/2019 föreslagit att kommunstyrelsen noterar
redovisningen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 20 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en omfattande
kartläggning av pågående och genomförda insatser i kommunen
genomfördes. Denna kartläggning låg sedan till grund för arbetet
med det stora statsbidrag som tilldelades Växjö kommun, som en av 32
kommuner med särskilt utsatta bostadsområden, som Tillväxtverket betalade
ut till kommunen om 10,6 miljoner. För redovisning av dessa medel, se
ärende KS 2018–00496.
Inom ramen för beviljade medel genomfördes även en trygghetsanalys i
Arabyområdet, av Stiftelsen Tryggare Sverige.
I samband med redovisning av kartläggningen presenterades en
handlingsplan för det fortsatta arbetet för att minska och motverka
segregation, vilken fokuserade på tre områden:
- Utbildningsinsatser
- Strategisk styrning
- Trygghetsfrämjande insatser
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Handlingsplanen skulle utgöra underlag för fortsatta medel till kommunen. I
samband med regeringsbildningen och budgetarbetet beslutades att
Delegationen mot segregation skulle läggas ner, vilket fick till följd att
fortsatta medel för arbetet inte har beviljats. I vårändringsbudget 2019
ändrades det beslutet och Delegationen mot segregation finns kvar, men med
begränsad budget. Inga nya statsbidrag föreslås för 2019. Inhämtad kunskap
ligger dock till grund för det fortsatta arbetet i Växjö kommun med att
motverka och minska segregation, oavsett externa medel.
Beslutet skickas till
För kännedom
Utvecklingschefen
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§ 240

Dnr 2018-00496

Rapportering av statsbidrag från Tillväxtverket rörande
arbete för att minska segregation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen
Bakgrund
Våren 2018 gick dåvarande regering ut med satsning på att motverka
segregation. I denna satsning ingick att särskilt fokusera på de 32 kommuner
med särskilt utsatta bostadsområden, varav Växjö är en av dessa.
Beslut fattades av Tillväxtverket om att fördela totalt 31 983 000 kronor till
Växjö kommun, under åren 2018–2020, det vill säga 10 661 000 kronor
årligen, under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Utbetalning av medel för 2018 betalades ut under november 2018, vilket
gjorde att inga nya insatser kunde påbörjas, utan medlen användes till
befintlig verksamhet. För att bedöma vilka insatser i kommunen som har
koppling till arbetet mot segregation användes den kartläggning som tagits
fram i samband med medel från Delegationen mot segregation (dnr 201800293).
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-15 om fördelning av medel mot
segregation enligt nedan:
Nämnden för arbete och välfärd
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

5 125 000 kronor
5 125 000 kronor
411 000 kronor

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 238/2019 föreslagit att kommunstyrelsen noterar
redovisningen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att i februari 2019
redovisades använda medel till Tillväxtverket efter granskning av externa
revisorer. Denna redovisning har godkänts av myndigheten. I redovisningen
beskrevs de insatser som kommunen arbetar med för att minska
segregationen i samhället enligt följande:
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•
•
•
•
•
•
•

Kunskapsresa till Kanada
Fältassistenter Medborgarkontoret
Ungas fria tid
Socioekonomisk resursfördelning
Barns bästa – Skottlandsmodellen
Invånardialoger - Vision 2050
Kompetensutveckling personal

Vidare framgår av skrivelsen att även om vi naturligtvis inte ännu kan dra
några stora slutsatser på de indikatorer som vi avsett att mäta efter 2020, kan
vi se en förändring åt det positiva hållet på arbetsmarknadssidan, på
skolresultat samt på valdeltagande. Den stora utmaning som fortfarande
kvarstår och som kommer att få stort fokus är insatser för att kvinnor som
står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i sysselsättning.
På grund av den situation som uppstod i samband med regeringsbildningen
efter valet 2018 drogs de medel in som tidigare hade utlovats. Vi har i
dagsläget ingen information om huruvida de beslutade medlen för 2019 och
2020 kommer att betalas ut till kommunerna. Berörda myndigheter har ingen
information att ge i frågan.
Beslutet skickas till
För kännedom
Utbildningsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Utvecklingschefen
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§ 241

Dnr 2018-00142

Återrapportering av Medfinansiering av Sydostleden
2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar att en utvärdering gjorts av mål och resultat samt
att en ny organisationsstruktur och fördelningsnyckel har tagits fram, i
enlighet med kommunstyrelsens beslut i § 160/2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2018 att medfinansiera
ledhuvudmannen för Sydostleden med 150 000 kronor år 2018.
Kommunstyrelsen beslutade även att utvärdering ska ske av mål och resultat
samt att en ny organisationsstruktur och fördelningsnyckel ska tas fram år
2018 innan ytterligare åtaganden görs.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 273/2019 föreslagit att kommunstyrelsen noterar att
en utvärdering gjorts av mål och resultat samt att en ny organisationsstruktur
och fördelningsnyckel har tagits fram, i enlighet med kommunstyrelsens
beslut i § 160/2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 juni 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att under
2018–2019 har ledhuvudmannagruppen för Sydostleden tagit fram en
ny organisationsstruktur och fördelningsnyckel för det fortsatta samarbetet
med Sydostleden. Den nya fördelningsnyckeln utgår från 50 procent antal
kilometer och 50 procent antal invånare per kommun. 50 procent av
finansiering ska komma från Regionerna gemensamt och 50 procent från
kommunerna gemensamt. Organisationsstrukturen har setts över vilket har
lett till en nerbantad organisation från ledhuvudmannens sida där istället
respektive kommun och region tar ansvar för destinationsutveckling och
marknadsföring.
Ny organisationsstruktur från och med 2019:
•
•

Projektledning – administration bl.a. samordning samverkansavtal,
20 procents tjänst
Projektledning – infrastruktur 20 procents tjänst
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•
•

Nationell kommunikation 10 procents tjänst + 130 000 kronor för
hemsida, tryckt material med mera.
Internationell marknadsföring och destinationsutveckling –
genomföras och finansieras regionalt och lokalt.

Den totala kostnaden för ledhuvudmannens verksamhet beräknas till cirka
530 000 kronor per år. Roller, ansvarsfördelning samt finansiering regleras i
det samverkansavtal som sluts mellan parterna (inklusive kommunerna längs
Sydkustleden).
Arbetet med en utvecklingsplan 2019–2025 påbörjades under 2018 och
färdigställs under 2019. I arbetet har gemensamma utmaningar, problem,
orsaker och konsekvenser identifierats. Resultatmål, långsiktiga effekter och
aktiviteter har tagits fram och ligger till grund för den nya organisationen
och budgeten.
Under 2019 fakturerar ledhuvudmannen Region Skåne inte
samverkansparterna utan fokus ligger på att implementera den nya
organisationen, färdigställa utvecklingsplanen och ta fram nya
samverkansavtal.
Beslutet skickas till
För kännedom
Näringslivschefen
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§ 242

Dnr 2019-00375

Medfinansiering av Sydostleden 2020-2025
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera ledhuvudmannen för
Sydostleden år 2020–2025 med 37 000 kronor per år. Summan är
baserad på 2019 års budget och en fördelningsnyckel som utgår från
50 procent antal kilometer och 50 procent antal invånare per
kommun. Vid större avvikelse från beslutad summa (+/- 10 000
kronor) ska frågan om medfinansiering tas upp i kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommuns intressen ska bevakas
genom aktivt deltagande i huvudmannagruppen samt arbetsgruppen
för infrastrukturfrågor. Intern koordinering ska ske mellan berörda
förvaltningar inom kommunen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning ska ske årligen och
rapporteras till kommunchefen.
Bakgrund
Sydostleden är en 27 mil lång nationell cykelled mellan Växjö och
Simrishamn. Leden invigdes i juni 2016 efter åtta års samarbete mellan nio
kommuner (Växjö, Tingsryd, Olofström, Karlshamn, Sölvesborg, Bromölla,
Kristianstad, Tomelilla och Simrishamn), tre regioner (Region Kronoberg,
Region Blekinge och Region Skåne) samt tre destinationsutvecklingsbolag
(Destination Småland, Visit Blekinge och Tourism in Skåne). Region Skåne
blev ledhuvudman i samband med invigningen. År 2016 (under perioden 1
juli till 31 december) medfinansierade Växjö kommun ledhuvudmannen
Region Skåne med 74 000 kronor, år 2017 och 2018 med 150 000 kronor per
år. Medfinansieringen år 2016–2018 byggde på en kostnadsberäkning för en
projektledare på 100 procent, en kommunikatör på 30 procent,
marknadsföring samt övriga kringkostnader, med en totalt kostnad på cirka
1,5 miljoner per år. Kostnadsandelen per kommun var beräknad utifrån
invånarantal i respektive kommunen. För Växjö kommun motsvarande 30
procent, vilket innebar 150 000 kronor per år (2017–2018).
Under våren 2019 har en ny fördelningsnyckel och organisationsstruktur
tagits fram. Den nya fördelningsnyckeln utgår från 50 procent antal
kilometer och 50 procent antal invånare per kommun. 50 procent av
finansiering ska komma från Regionerna gemensamt och 50 procent från
kommunerna gemensamt. Även organisationsstrukturen har setts över vilket
har lett till en nerbantad organisation från ledhuvudmannens sida där istället
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respektive kommun och region tar ansvar för destinationsutveckling och
marknadsföring. I det nya samarbetsavtalet är det också en utökning av
samarbetet med de kommuner som ingår i Sydkustleden. Sydkustleden
binder samman sträckan mellan Simrishamn (slut/startpunkt Sydostleden)
och Helsingborg där Kattegattleden tar vid, som går hela vägen till
Göteborg. Med utvecklingen av Sydostleden och Sydkustleden finns numer
cykelled hela vägen från Göteborg till Växjö.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 274/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera ledhuvudmannen för
Sydostleden år 2020–2025 med 37 000 kronor per år. Summan är
baserad på 2019 års budget och en fördelningsnyckel som utgår från
50 procent antal kilometer och 50 procent antal invånare per
kommun. Vid större avvikelse från beslutad summa (+/- 10 000
kronor) ska frågan om medfinansiering tas upp i kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommuns intressen ska bevakas
genom aktivt deltagande i huvudmannagruppen samt arbetsgruppen
för infrastrukturfrågor. Intern koordinering ska ske mellan berörda
förvaltningar inom kommunen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning ska ske årligen och
rapporteras till kommunchefen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 6 augusti 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Näringslivschefen
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§ 243

Dnr 2019-00211

Ansökan om statsbidrag till allmänna samlingslokaler,
Öhr Ormesberga Hembygdsförening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Öhr Ormesberga hembygdsförening bidrag
med maximalt 30 procent av totalkostnaden om föreningen får bidrag från
Boverket. Pengarna tas från ej utnyttjat bidrag till samlingslokaler 2019.
Bakgrund
Öhr Ormesberga hembygdsförening ansökte i en skrivelse 2019-03-28 om
kommunalt bidrag för medfinansiering till deras VVS-projekt.
Totalkostnaden för projektet uppgår till 80 000 kronor och 30 procent av
totalkostnaden, vilket innebär 24 000 kronor, söks från Växjö kommun.
Föreningen söker även bidrag från Boverket.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 236/2019 föreslagit att kommunstyrelsen beviljar Öhr
Ormesberga hembygdsförening bidrag med maximalt 30 procent av
totalkostnaden om föreningen får bidrag från Boverket. Pengarna tas från ej
utnyttjat bidrag till samlingslokaler 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Öhr Ormesberga hembygdsförening
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§ 244

Dnr 2019-00378

Ansökan om bidrag till projekt Cykelvägar i
Gårdsbytrakten vid väg 23
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar ett villkorat kortfristigt lån om maximalt 120 000
kronor till Gårdsby sockens hembygdsförening, som likviditetsstöd under
tiden för projektgenomförandet av ”Cykelvägar i Gårdsbytrakten vid väg
23”, att återbetalas efter slutredovisningen från Länsstyrelsen.
Beslutet villkoras av bifall för ansökan till Länsstyrelsen och skall löpa med
marknadsmässig ränta baserad på kommunens aktuella upplåningskostnad
med ett påslag motsvarande borgensavgiften om 0,80 procent. Lånets löptid
beräknas uppgå till maximalt 1 år.
Bakgrund
Tekniska nämnden beslutade i § 112/2019 att ge Gårdsby sockens
hembygdsförening bidrag enligt följande:
Godkänna investeringsbidraget till Gårdsby sockens hembygdsförening för
beredning och grusning av cykelvägavsnitt från Yasjöavfarten t o m Stora
Slottet vid Rv 23 på 102 100 kronor. Bidraget villkoras av bifall för ansökan
till Länsstyrelsen och betalas ut separat till Hembygdsföreningen. En
bidragsförsäkran till Länsstyrelsen utfärdas på ovanstående summa av
kommunen.
Godkänna ett stimulansbidrag om 2 900 kronor till Gårdsby sockens
hembygdsförening så snart som möjligt för mindre kostnader som inte täcks
av bidrag från Länsstyrelsen, såsom tryck- och mötesomkostnader samt
ränteomkostnader.
Tekniska nämnden uppmanar Gårdsby sockens hembygdsförening att
ansluta upprustade cykelsträckor till närmaste Vägsamfällighet för att
säkerställa att dessa får ett lämpligt underhåll för att bibehålla en bra kvalitet
över tid. Växjö kommun har inget driftansvar för den aktuella sträckan.
Ovanstående beslut förutsätter att Gårdsby sockens hembygdsförening tar på
sig ansvaret för projektgenomförandet enligt inskickad skrivelse.
Gårdsby sockens hembygdsförening har arbetat fram en plan för finansiering
av renovering av aktuella vägsträckor där Trafikverket står för kostnaderna
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för renovering av 0,6 kilometer av aktuell sträcka. Den resterande sträckan
planeras att finansieras dels via Länsstyrelsens regionplan, småskalig
infrastruktur och turism, med 63 procent av projektets budget på 378 000
kronor och resterande 27 procent av kostnaden (102 100 kronor) finansieras
av Växjö kommun enligt beslut av tekniska nämnden i § 112/2019. Gårdsby
sockens hembygdsförening och Gårdsby sockenråd bidrar genom ideellt
arbete och samordnar projektet och aktuella entreprenörer samt 10 procent
av projektkostnaden.
På grund av Länsstyrelsens bidragsregler och hembygdsföreningens
begränsade ekonomi ansöker Gårdsby hembygdsförening om ett lånelöfte på
upp till 120 000 kronor för att klara likviditeten under projektets till dess att
det har slutredovisats till Länsstyrelsen.
Projektet kommer endast att påbörjas om samtliga aktörer beviljar
bidragsansökan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 272/2019 föreslagit att kommunstyrelsen beviljar ett
villkorat kortfristigt lån om maximalt 120 000 kronor till Gårdsby sockens
hembygdsförening, som likviditetsstöd under tiden för projektgenomförandet
av ”Cykelvägar i Gårdsbytrakten vid väg 23”, att återbetalas efter
slutredovisningen från Länsstyrelsen.
Beslutet villkoras av bifall för ansökan till Länsstyrelsen och skall löpa med
marknadsmässig ränta baserad på kommunens aktuella upplåningskostnad
med ett påslag motsvarande borgensavgiften om 0,80 procent. Lånets löptid
beräknas uppgå till maximalt 1 år.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 1 juli 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Gårdsby sockens hembygdsförening
Tekniska nämnden
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§ 245

Dnr 2019-00293

Uppdrag om förslag på ny evenemangs- och
mötesstrategi för Växjö kommunkoncern
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram förslag på ny
evenemangs- och mötesstrategi.
Bakgrund
Kommunstyrelsen antog 2014-10-07 (§ 288/2015) Växjö kommuns
evenemangs- och mötesstrategi. I den nuvarande strategin finns beskrivet ett
antal övergripande mål att uppnå till 2020, vilket gör att det finns ett behov
av en revidering där en ny målsättning kan göras.
Kommunledningsförvaltningen har dessutom uppmärksammat behovet av en
revidering av nuvarande strategi, bland annat för att:
• bättre korrespondera med Växjö kommunkoncerns utvecklingsarbete
och värdegrund
• sammankoppla med arbetet kring destinationsutveckling
• harmoniera med det pågående processarbetet
• tydliggöra mål och syfte
• tydliggöra koncernens hållbarhetstänk
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 216/2019 föreslagit att kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att ta fram förslag på ny evenemangs- och mötesstrategi.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 8 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 246

Dnr 2019-00306

Utdrag från belastningsregistret
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att bevaka utvecklingen av
eventuell lagändring samt uppdatera riktlinjer/rutiner kopplade till dessa
eventuella förändringar.
Förutsatt förväntade lagändringar är uppdraget slutfört när
kommunstyrelsens nuvarande beslut om registerutdrag (utöver
lagstiftningen) har upphört samt uppdaterad rutin för hela Växjö kommun
har beslutats av kommunchef. Rutinen skall sedan baserad på beslut bli en
del av det koncernövergripande HR processarbetet där den utgör en del
rekryteringsprocessen som skall definieras, implementeras och följas upp.
Bakgrund
Regeringen förväntas lämna förslag om lagändringar kopplade till
registerutdrag. Lagändringarna förväntas innehålla följande principiella
delar:
• Förbud mot krav på registerutdrag i samband med rekrytering
förutom i de fall där lag uttryckligen kräver sådant registerutdrag för
anställning.
• Utvecklad lagstiftning så att även omsorgsverksamhet för äldre och
funktionshindrade omfattas av lagkrav på registerutdrag.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 68/2019 föreslagit att
kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att bevaka utvecklingen av
eventuell lagändring samt uppdatera riktlinjer/rutiner kopplade till dessa
eventuella förändringar.
Förutsatt förväntade lagändringar är uppdraget slutfört när
kommunstyrelsens nuvarande beslut om registerutdrag (utöver
lagstiftningen) har upphört samt uppdaterad rutin för hela Växjö kommun
har beslutats av kommunchef. Rutinen skall sedan baserad på beslut bli en
del av det koncernövergripande HR processarbetet där den utgör en del
rekryteringsprocessen som skall definieras, implementeras och följas upp.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 13 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det i Växjö kommun
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i dagsläget finns å ena sidan verksamhet där lagstadgat registerutdrag
uppvisas innan anställning. Å andra sidan finns även av omsorgsnämnden
fattat beslut på att sådant registerutdrag även ska krävas inom äldreomsorg
samt omsorg funktionshindrade (även socialpsykiatrin som omorganiserades
till nämnden för arbete och välfärd).
Samtidigt som dessa rutiner finns i Växjö kommun sedan länge, följer inte
våra rutiner polisens regler om begäran om registerutdrag. Polisen
informerar om att det endast finns lagstöd för uppvisande av registerutdrag i
de fall det finns lagstöd. Detta innebär att Växjö kommuns interna och
politiskt beslutade krav emotsägs av polisen.
Beslutet skickas till
För åtgärd
HR-chefen
För kännedom
Alla nämnder och styrelser
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§ 247

Dnr 2016-00176

Torparängen, ny träbyggnadsarena i Växjö
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutrapport för träbyggnadsarena Torparängen
och beslutar att forskningsprojektet därmed avslutas.
Bakgrund
Under hösten 2015 inledde planeringskontoret och Linnéuniversitetet en
dialog för hur träbyggnadsstrategins intentioner skulle kunna integreras i
genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Torparängen. I februari 2016
undertecknade Växjö kommun och Linnéuniversitetet ett avtal för
samarbetet till och med sommaren 2019 vilket kommunstyrelsen sedan
godkände KS §2016/107. Växjö kommun beviljade genom avtalet en
finansiering till Linnéuniversitetet på totalt 3,5 miljoner kronor varav 2,1
miljoner kronor finansierades av stadsutvecklingsprojektet Torparängen och
1,4 miljoner kronor från VKAB:s medel för forskning och utveckling.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 215/2019 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
slutrapport för träbyggnadsarena Torparängen och beslutar att
forskningsprojektet därmed avslutas.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 17 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att projektet
har genomförts så långt som möjligt enligt avtal och projektbeskrivning. Då
en förändrad efterfrågan på bostadsmarknaden förändrat förutsättningarna
för projektet avslutas det något i förtid. En fortsättning är möjlig inom ramen
för en ny projektansökan till Vinnova.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
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§ 248

Dnr 2019-00313

Campusplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med
Linnéuniversitetet ta fram en campusplan med utgångspunkt från framtaget
projektdirektiv, bilaga 1.
Bakgrund
Växjö stad expanderar kraftfullt och Linnéuniversitetet är en viktig
förutsättning för stadens tillväxt. För Linnéuniversitetet är det viktigt att
skapa attraktiva fysiska miljöer. En gemensam målbild blir utgångspunkt för
att skapa en synlig och attraktiv miljö för Linnéuniversitetet i Växjö vilket
ska bidra till fortsatt nytta för båda parter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 232/2019 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att tillsammans med Linnéuniversitetet ta fram en
campusplan med utgångspunkt från framtaget projektdirektiv, bilaga 1.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 17 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att syftet med arbetet är
att ange ramar och peka ut riktningen för den fortsatta utvecklingen av ett
stadsintegrerat campusområde i en campusplan. Detta med utgångspunkt
från de visioner som aktörerna har dels gällande utveckling av fysisk miljö
samt Växjö som universitetsstad och dels utifrån strategier gällande
utveckling av Linnéuniversitetet och dess kunskapsmiljöer.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Planeringschefen
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§ 249

Dnr 2019-00279

Begäran om förvärv eller markanvisningsavtal för
tomten Värendsvallen 17
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna optionsavtal (bilaga 1) med Fortnox
AB angående fastigheten Värendsvallen 17.
Bakgrund
Företaget ArtOn24 AB har ansökt om förvärv eller markanvisningsavtal för
fastigheten Värendsvallen 17 inom Arenastaden. Syftet är att bygga
kontorslokaler till sin nuvarande hyresgäst Fortnox AB.
Fortnox har kraftig tillväxt och bedömer själva att de inom 2-4 år kommer att
växa ur den byggnad som nu uppförs på Värendsvallen 16. Om inte Fortnox
kan försäkra sig om att ha möjlighet att utvecklas vidare på grannfastigheten
Värendsvallen 17 så måste de nu börja den strategiska planeringen för
framtida lokalisering.
År 2014 skrevs ett optionsavtal med Fortnox avseende det markområde som
idag är Värendsvallen 16 och 17. Delen Värendsvallen 16 såldes 2015 för
byggnation av Fortnox kontor. Denna byggnation slutförs nu under 2019.
Fortnox ville inte själva äga fastigheten och marken såldes till ArtOn24 med
förutsättning att uthyrning sker till Fortnox.
I ”Vision Arenastaden Växjö 2014” som är antagen av kommunfullmäktige
2014 anges att markområdet som idag är Värendsvallen 17 ska användas för
bostadsändamål (80-100 bostäder). I kommunfullmäktiges beslut anges
förutom antagande av vision även att Arenastaden ska inrymma minst 700
bostäder jämfört med de 500 bostäder som visionen redovisar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 249/2019 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna optionsavtal (bilaga 1) med Fortnox AB angående fastigheten
Värendsvallen 17.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 14 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det mål om 700
bostäder som anges i kommunfullmäktiges beslut kan uppfyllas även om
inga bostäder byggs på Värendsvallen 17 då förutsättningarna förändrats

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
43 (91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-08-20

sedan 2014. I dagsläget finns 278 bostäder i ICON. I ny detaljplan i
Arenastadens nordvästra hörn planeras för 420–460 bostäder. På
Värendsvallen 12 (Fortnox arena) diskuteras bostadsbebyggelse. En
försäljning av Värendsvallen 17 för kontorsändamål kommer därmed inte att
strida mot andemening i vision och beslut.
För stadsutvecklingsprojektet Arenastadens ekonomi innebär en framtida
försäljning för kontorsändamål enligt skiss i ansökan ungefär samma intäkt
som tidigare planerad försäljning för bostadsändamål.
Option bör tecknas med Fortnox och inte med ArtOn24 då kommunen vill
försäkra sig om att det är Fortnox utveckling som säkras. Vem som slutligen
köper fastigheten bestäms i framtida köpekontrakt i dialog med Fortnox.
Detta resonemang har muntligen accepterats av Lars Håkansson, ArtOn24.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
För kännedom
Näringslivschefen
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§ 250

Dnr 2019-00328

Exploateringsavtal Öjabymotet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följa av kommunfullmäktige beslutade
riktlinjer för exploateringsavtal och avslå Hovs Mark och Maskins önskemål
att få utföra entreprenadarbeten av allmänna anläggningar på egen mark.
Bakgrund
Växjö kommun och Hovs Mark och Maskin utvecklar just nu tillsammans en
ny detaljplan för verksamhetsmark med arbetsnamnet ”Öjabymotet”. Marken
ägs till 45 procent av Växjö kommun och 55 procent av Hovs Mark och
Maskin. Ett samverkansavtal mellan dessa båda parter finns för
detaljplaneprocessen. Innan detaljplan antas ska ett exploateringsavtal
upprättas som reglerar ansvar och åtaganden under genomförandefasen
vilket innebär utbyggnad av gator, natur och VA.
Hovs Mark och Maskin har inkommit med skrivelse där de önskar utföra
entreprenadarbeten av allmänna anläggningar inom de områden där de själva
äger marken. Syftet är att ”långsiktigt säkra arbetstillfällen och expansion för
entreprenadföretaget Maskin & Mekan” (systerföretag).
I Växjö kommun hanterades privata exploateringsprojekt oftast på detta sätt
fram till 2015. Exploatören byggde ut allmänna anläggningar (gata, natur,
VA) på egen mark och överlämnade sedan anläggningen till kommunen utan
kostnad när anläggningen var färdig. Exploatören bekostade utbyggnaden
inkl vatten och avlopp och kompenserades genom att kvitta (inte behöva
betala) anslutningsavgift för vatten och avlopp.
År 2015 antog kommunfullmäktige Riktlinjer för markanvisningar, optioner,
och exploateringsavtal i Växjö kommun. Här anges att ”Vid utbyggnad av
allmän plats inom ett exploateringsområde där kommunen ska vara
huvudman (kommunalt huvudmannaskap) ska upphandling ske i enlighet
med Lagen om offentlig upphandling om inte kommunen utför arbetet i egen
regi.”
Hovs Mark och Maskin önskar med andra ord göra avsteg från antagna
riktlinjer.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 250/2019 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
följa av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för exploateringsavtal och
avslå Hovs Mark och Maskins önskemål att få utföra entreprenadarbeten av
allmänna anläggningar på egen mark.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 20 maj 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen redovisas konsekvensbeskrivning
ur tre olika aspekter:
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Sakfrågan är inte tydligt reglerad i lagtext och ingen praxis finns då frågan
aldrig blivit prövad. Sveriges kommuner hanterar frågan olika. Boverkets
och Upphandlingsmyndighetens tolkning säger förenklat att
upphandlingsplikt enligt LOU gäller om avtal innehåller ”prestation” och
”ersättning”. Enligt Upphandlingsmyndighetens redovisade exempel tolkas
detta som att VA-arbeten måste upphandlas enligt LOU då kvittning av
VA-anslutning inte kan göras. För gatu- och parkarbeten skulle dock
exploatör kunna utföra arbeten utan upphandlingsplikt.
Likabehandlingsprincipen
Sedan riktlinjer antogs av kommunfullmäktige har Växjö kommun tecknat
ett exploateringsavtal. Det avser Telestadshöjden och är tecknat med
Skanska. Entreprenadarbeten har inte påbörjats då detaljplan överklagats.
Långt gångna förhandlingar är också genomförda med OBOS angående
norra Öjaby.
Om avsteg ska göras i aktuellt fall bör frågan hanteras genom att riktlinjer
uppdateras av kommunfullmäktige och Skanska och OBOS bör också
erbjudas möjlighet till omförhandling av avtal med samma förutsättningar.
Kommunens anläggning
Tekniska förvaltningen vill råda över planering, projektering och utförande
av kommunens egna anläggningar.
Kommunen har ett flertal dåliga erfarenheter av tidigare exploateringsavtal
där exploatören levererat dåliga produkter, inte accepterat kommunala krav
och inte velat medverka till en transparant och följsam process.
Hovs Mark och Maskin har inte tidigare varit leverantör av
markentreprenader åt Växjö kommun och inte heller medverkat i några av
dessa projekt med dåligt resultat. Systerföretaget Maskin & Mekan har
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däremot under många år varit en leverantör av drift- och
underhållsentreprenader åt tekniska förvaltningen samt hyrt ut maskiner till
tekniska förvaltningens interna entreprenader. Tekniska förvaltningen har
goda erfarenheter av Maskin och Mekan i Växjö AB.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 251

Dnr 2019-00406

Ombyggnation av Klosterbron
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§ 252

Dnr 2018-00606

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
juni 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport efter juni 2019.
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 § 259/2019 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
månadsrapport efter juni 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 26 juni 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att ett av
fullmäktiges verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning
är att nämnders och styrelsers verksamhet ska bedrivas inom tilldelad
budgetram. Målet är uppfyllt om det sammanlagda resultatet för
nämnden/styrelsens verksamheter blir noll eller bättre.
Några engångsbelopp eller nettokostnader för extraordinära händelser har
inte bokförts inom kommunstyrelsens ansvarsområde hittills i år.
Kommunstyrelsen har ett positivt eget kapital om 130,3 miljoner kronor att
balansera eventuella avvikelser med. Förutsättningen för prognosen är att
förändringen av semesterlöneskulden stannar runt noll vid årets slut, att
kostnaderna i övrigt hålls så låga som möjligt även resten av året och att
förvaltningens intäkter kommer in som planerat. Helårsprognosen bedöms
till ett förväntat överskott på 2,0 miljoner kronor för kommunstyrelsens
samtliga verksamheter.
Helårsprognosen för den politiska verksamheten beräknas till ett underskott.
Anledningen är arvodeskostnader inom hållbarhetsutskottet som överskrider
budget för den politiska verksamheten.
Färdtjänstkostnader belastar verksamheten externa utgifter och bidrag inom
kommunstyrelsens budget. Under år 2018 överskreds budgeten med 1,7
miljoner kronor, vilket även var resultatet år 2017. Kostnadsökningen förra
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året bestod främst av indexregleringar. Men även typ av fordonskrav,
platskrav, hjälpmedel eller möjlighet till samåkning var faktorer som
påverkade kostnadsökningen.
De årliga kostnadsökningarna har inneburit att budgeten för färdtjänst
överskrids och därför läggs prognosen för helår 2019 försiktigt med samma
förväntade kostnadsutveckling. Ett förväntat underskott, baserat på tidigare
års utfall, bedöms till -1,5 miljoner kronor.
För att hålla en budget i balans arbetar vi för att få ett överskott inom övriga
kommunledningsförvaltningen vilka redan är intecknade i år. För
kommunledningsförvaltningen exklusive måltidsorganisationen förväntas ett
överskott på +3,3 miljoner kronor.
Vi har fortsatt med förbättrad totalstyrning i förvaltningen där tydlighet att
varje avdelning håller sin budget men att man även kopplas samman som en
helhet på förvaltningen. Kostnadsutveckling inom budget för färdtjänst och
politisk verksamhet medför att åtgärder inom budget för
kommunledningsförvaltningens övriga verksamheter behöver vidtas för att
få en budget i balans. Kostnadsökningar måste budgeteras genom
kostnadsminskningar inom övriga av kommunledningsförvaltningens
verksamheter.
En översyn över planerade rekryteringar pågår och ett tydligare ansvar för
hela koncernens rekryteringar tas för att se hela processen. Några planerade
rekryteringar har inte tillsatts under årets första månader, och medför ett
förväntat överskott jämfört med avsatt budget. Det avser tjänst inom juridik,
kontaktcenter, kommunikation, näringsliv, säkerhet och IT. Vissa chefer har
fortfarande dubbla uppdrag, omständigheter har gjort att nyanställningarna
har dröjt. Det avser bland annat inom område kring kommunikation och HR.
Rekryteringarna är klara inom dessa områden och anställningarna har
påbörjats. Avtal inom förvaltningen ses över löpande för att hitta möjligheter
till effektiviseringar och för att se vilka resurser som bör prioriteras.
Måltidsorganisationen beräknar 2019 på helår få ett överskott på +2 miljoner
kronor. Tidigare effektiviseringar har gett resultat och ekonomin inom
måltidsorganisationen är i balans. Överskottet beror främst på lägre
personalkostnader och lokalkostnader på grund av att kostnader för nya
förskolor har budgeterats på helår och dessa inte kommer att vara i drift
förrän senare under året. Gustavslundsskolans planerade ombyggnation har
större hyrespåverkande kostnader under år 2020.
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Beviljade medel från digitaliseringsfonden ingår i utfall och prognos för
respektive nämnd. Avräkning görs mot gemensamt eget kapital efter årets
slut. Avräkning mot gemensamt eget kapital görs inte om nämnden för
verksamhetsåret redovisar överskott. Kommunstyrelsen har beviljat projektet
koncept för e-lärande. Målet med projektet är att ta fram ett digitaliserat
utbildningssätt som tillsammans med andra lösningar och verktyg som finns
idag kan bidra till medarbetarnas kompetensutveckling. E-learningsystemet
ska vara koncernövergripande och utöver kommunens förvaltningar har
samtliga bolag möjlighet att successivt ansluta sig till lösningen. Kostnader
för system och projektledare belastar projektet. För närvarande befinner vi
oss i upphandlingsskede och det är oklart vad de totala systemkostnaderna
för projektet landar på. Nuvarande prognos på -1 miljoner kronor avser
projektledare och utbildningsinsatser.
Vi har dessutom projekt kring satsningar på koncerngemensamma
utbildningar (KGU) igång. Satsningen innebär att vi har kunnat
kvalitetssäkra utbildningar inom koncernen. Det innebär kunskapsspridning,
kvalitetshöjning samt kostnadsminskning för samtliga förvaltningar och
bolag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Förvaltningsekonomen
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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§ 253

Dnr 2019-00151

Uppföljning enligt kommunallagen av de kommunala
bolagen för verksamhetsåret 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och konstaterar att den
verksamhet som bedrivits i de kommunala bolagen under 2018 varit förenlig
med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om de
kommunala bolagens verksamhet under föregående år är förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet samt har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen kan lämna förslag till
kommunfullmäktige om eventuella åtgärder.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 267/2019 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen och konstaterar att den verksamhet som bedrivits i de
kommunala bolagen under 2018 varit förenlig med de fastställda kommunala
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 3 juli 2019, redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår att Södra Smålands Avfall och Miljö AB,
Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Huseby Bruk AB, Småland Airport och
Kulturparken Småland AB har lämnat redogörelser över verksamheten i
respektive bolag för 2018. Samtliga bolag bedömer att verksamheter
bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i Bolagsordningen och
Ägardirektivet.
Vidare gör kommunchefen bedömningen att samtliga bolag lever upp till de i
bolagsordningen fastställda kommunala ändamålen.

Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
Södra Smålands Avfall och Miljö AB
Regionteatern Blekinge-Kronoberg
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Huseby Bruk AB
Småland Airport
Kulturparken Småland AB
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§ 254

Dnr 2019-00404

Samverkansavtal och ny detaljplan för Ingelstads
centrum
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå samarbete, enligt bilagt
samverkansavtal, med fastighetsägare i Ingelstad centrum avseende
framtagande av ny detaljplan.
2. Kommunstyrelsen beslutar att med samverkansavtalet som grund
hemställa åt byggnadsnämnden att pröva ny detaljplan för Ingelstad
centrum. Detta beslut ersätter tidigare beslut i kommunstyrelsen § 134/2016
angående uppdrag till byggnadsnämnden att pröva ny detaljplan i
södra delen av Ingelstad centrum.
3. Kommunstyrelsen beslutar att anta budget enligt bilaga 2 till
samverkansavtal, som omfattar kostnader förknippade med
framtagande av ny detaljplan och följer av ingått samverkansavtal.
Bakgrund
Fastighetsägare i Ingelstad centrum märker en ökad efterfrågan på bostäder i
Ingelstad och vill med anledning av detta pröva möjligheten att utveckla
bostäder i centrum. Fastighetsägaren Vidingehem har i ett första läge
hemställt åt byggnadsnämnden att pröva ny detaljplan enskilt för deras
fastighet Ingelstad 16:7, inom vilken byggnaden Näckrosen ligger. Därefter
har kommunstyrelsen i beslut enligt § 134/2016 uppdragit åt
byggnadsnämnden att pröva detaljplan för ett utökat område för södra delen
av centrum. Då ytterligare fler fastighetsägare visat intresse för att utveckla
bostäder och vara med och utveckla centrum har samverkan kring att nu
istället ta fram en ny detaljplan för hela centrum utvecklats och definierats i
ett förslag till samverkansavtal. Ingående fastighetsägare är, utöver redan
nämnda Vidingehem, även Djurle Industri AB, Bengtsgård Fastighets AB
(som äger ICA-fastigheten) och Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 271/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå samarbete, enligt bilagt
samverkansavtal, med fastighetsägare i Ingelstad centrum avseende
framtagande av ny detaljplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
54 (91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-08-20

2. Kommunstyrelsen beslutar att med samverkansavtalet som grund
hemställa åt byggnadsnämnden att pröva ny detaljplan för Ingelstad
centrum. Detta beslut ersätter tidigare beslut i kommunstyrelsen § 134/2016
angående uppdrag till byggnadsnämnden att pröva ny detaljplan i
södra delen av Ingelstad centrum.
3. Kommunstyrelsen beslutar att anta budget enligt bilaga 2 till
samverkansavtal, som omfattar kostnader förknippade med
framtagande av ny detaljplan och följer av ingått samverkansavtal.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 juli 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår följande:
Samverkansavtal
Samverkansavtalet avser planeringsfasen inom vilken kostnader följer
avseende planering, utredningar, undersökningar och förprojektering i
samband med framtagandet av ny detaljplan. Fyra ingående parter i
samverkansavtalet står till lika delar dessa kostnader. Parternas
gemensamma budget har för detta bedömts uppgå till cirka 300 000 kronor,
redovisad i bilaga 2 till bilagt samverkansavtal. Samverkansavtalet hanterar
även överenskommelse avseende hemställan till byggnadsnämnden om att
pröva ny detaljplan i området. Kommunstyrelsen utdelar detta uppdrag med
samverkansavtalet som grund.
Detaljplan och markfördelning
Parallellt med att ny detaljplan utreds och prövas skall fastighetsägarna ingå
överenskommelse om hur mark och byggrätter som kommer i en ny
detaljplan skall fördelas. Överenskommelse om detta och principer för hur
detta ska regleras tecknas i separata avtal innan ny detaljplan antas.
Exploateringsavtal och framtida genomförande
Kostnaderna för att i senare skede genomföra det som följer av en ny
detaljplan i form av åtgärder på allmän platsmark ska täckas av de som har
nytta av åtgärderna. Kostnaderna skall här vid lag till del täckas av de
fastighetsägare som erhåller byggrätter i den nya detaljplanen eller av aktörer
som på annat sätt anses tillskansas nytta av åtgärden. Kostnadsfördelningen
ska slås fast i exploateringsavtal som tecknas innan ny detaljplan antas.
Växjö kommuns tekniska förvaltning utför de framtida åtgärderna på allmän
platsmark och inhämtar härvid ersättning från fastighetsägare enligt ovan
beskriven princip för att täcka kostnader. Storleken på totala investeringen
för genomförandet är i detta skede mycket svår att uppskatta då
omfattningen på åtgärder varierar kraftigt i olika scenarier. En mycket grov
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uppskattning av den totala investeringen i allmän platsmark till följd av ny
detaljplan uppgår till cirka 4–6 miljoner kronor. Nyttan av åtgärderna kan i
en centrummiljö som denna, sannolikt inte helt belastas fastighetsägarna som
erhåller byggrätter, utan kommer troligt till stor del ses som nyttig för övriga
allmänheten och därmed utgöra tillväxtinvesteringar som belastar
skattekollektivet. Men kalkylen för den totala investeringen och
kostnadsfördelning för denna avgörs dock slutgiltigt i exploateringsavtal som
ska tecknas innan detaljplanen antas och som föregås av separata beslut.
Konsekvens och bedömning
Växjö kommun kommer i händelse av att detta beslut fattas att vara med och
bidra till Ingelstads utveckling och också erhålla en utökad möjlighet att
påverka denna.
Växjö kommun är i och med beslut om samverkansavtal med och bekostar
framtagandet av en ny detaljplan sannolikt utan att erhålla intäkter i det
framtida projektet. Möjligheterna att erhålla kvartersmark i en ny detaljplan
som skulle kunna generera intäkter i form av markbyte/-försäljning ses som
små.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Byggnadsnämnden
Planeringschefen
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§ 255

Dnr 2019-00384

Fastställande av särskilt pris för mark avsedd för
parkering avseende fastigheten Flamman 3,
Lantmannavägen 4
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för mark inom fastigheten
Flamman 3. Priset för marken inom berört område beslutas bli 300 kronor
per kvadratmeter och jämte villkor i övrigt.
Bakgrund
Området som är 1 732 kvadratmeter ingår i detaljplanen för Flamman 1 m.m.
Öster, Växjö kommun. Detaljplanen vann laga kraft den 15 maj 2012.
Detaljplanen medger ändamålet parkering och består av prickmark som ej får
bebyggas.
Växjö Energi AB håller på med ett arbete att modernisera och utöka sina
lokaler efter de behov de ser framför sig. Fastigheten vill Växjö Energi AB
använda för parkeringsändamål då man idag har brist på detta.
Området är beläget intill Växjö Energi AB:s fastighet, vid korsningen mellan
Lantmannavägen och järnvägen, bilaga 1.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 270/2019 föreslagit att kommunstyrelsen fastställer
särskilt pris för mark inom fastigheten Flamman 3. Priset för marken inom
berört område beslutas bli 300 kronor per kvadratmeter och jämte villkor i
övrigt.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 juni 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att området som är tänkt
att säljas är idag en asfalterad yta som är avsedd för parkering. Då
fastigheten är relativt liten, långsmal och ligger ihop med Växjö Energi AB:s
övriga verksamhet är det svårt för någon annan part att förvärva fastigheten
och på ett naturligt sätt kunna nyttja den för ändamål i enlighet med
detaljplan.
En sammanvägd bedömning har gjorts av prisnivån med tanke på vad
kommunen själv kan använda marken till, den nytta köparen kan ha av den
samt den prisnivå som kommunen säljer mark för i närområdet (Ekebergs
verksamhetsområde).
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Försäljningspris för marken föreslås bli 300 kronor per kvadratmeter. En
extern värdering av marken har i detta fall inte utförts då en sådan inte
förväntas ge en bättre prisindikation. Bedömning är att föreslagen
prissättning är marknadsmässig i enlighet med kommunens riktlinjer.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§ 256

Dnr 2019-00346

Fastställande av markpris på Bredvik
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att priserna för tomtmarken på resterande del av
det norra området på Bredvik blir 1 200–1 600 kronor per kvadratmeter
råmark. Priset marknads-och läges anpassas. För grovterasserade tomter
tillkommer 120 kronor per kvadratmeter.
Bakgrund
Detaljplanen för Bergkvara 6:26 m.fl. (Bredvik) vann laga kraft den 9
januari 2014. Hittills har 8 bostadskvarter närmast Pär Lagerqvist skola
markanvisats och tilldelats. I våras blev första bostadskvarteret klar och
inflyttad. Övriga 7 bostadskvarter är under uppförande eller kommer att
påbörjas under året. Ett fastslaget pris finns sedan 2017 på 900 kronor per
kvadratmeter. Allmänhetens intresse för Bredvik kommer att öka i och med
Region Kronobergs beslut att flytta sjukhuset till Räppe. Bedömning görs att
det finns utrymme för prisökning och att en sådan bör komma till stånd
utifrån den prisutveckling som råder och utifrån vad marknaden idag betalar.
Som prisexempel på detaljplanelagd mark i jämförbara lägen i Växjö kan
nämnas Torparängen med ett markpris på 1 200 kronor per kvadratmeter för
villatomter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 269/2019 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
priserna för tomtmarken på resterande del av det norra området på Bredvik
blir 1 200–1 600 kronor per kvadratmeter råmark. Priset marknads-och läges
anpassas. För grovterasserade tomter tillkommer 120 kronor per
kvadratmeter.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 4 juni 2019, redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att i ett exempel med
uppräknad prisökning med 300 kronor per kvadratmeter för den bostadsmark
som redovisas i bilaga 1 blir intäktsökningen cirka 11 miljoner kronor.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§ 257

Dnr 2019-00318

Skrivelse om att göra naturområdet vid Norra Öjaby till
kommunalt naturreservat - Cheryl Jones Fur (MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram ett förslag till nytt
naturreservat i norra Öjaby. I detta ingår att geografiskt avgränsa området
och formulera syftet med naturreservatet liksom de föreskrifter som ska
gälla. En skötselplan som ska styra områdets vård och förvaltning för
naturvärden och tillgängligheten för friluftsliv och naturpedagogik ska också
tas fram. Förslaget ska sedan godkännas innan det går ut för samråd till
allmänhet, föreningar och myndigheter. Förslaget till naturreservat ska
behandlas efter det att detaljplan för Öjaby 9:4 vunnit laga kraft.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) har i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att
det ska inrättas ett kommunalt naturreservat i Norra Öjaby för naturvård och
rekreation samt att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att ta
fram en skötselplan för naturreservatets långsiktiga vård.
Jones Fur skriver att skogen kring Norra Öjaby är bland de värdefullaste
barrskogarna i länet, med flera rödlistade arter. Förutom de biologiska
värdena har de äldre barrskogarna norr om Öjaby ett mycket stort
rekreationsvärde, det är främst gles tallskog med mycket svamp och blåbär.
Sådan skog tar många hundra år att skapa. Stigar används mycket av boende
i Öjaby, liksom av förskola och skola.
I en ny detaljplan som är på gång för området Öjaby 9:4 m fl. finns planer på
att bygga fler bostäder samtidigt som man säkrar viktiga naturområden och
grönstråk. Naturmark tas i anspråk och blir i och med den planerade
bostadsbebyggelsen mindre. Tillsammans med ett ökat antal boende i
området kommer det sannolikt att innebära ett högre slitage på de delar som
blir kvar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 239/2019 föreslagit att kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att ta fram ett förslag till nytt naturreservat i norra Öjaby. I
detta ingår att geografiskt avgränsa området och formulera syftet med
naturreservatet liksom de föreskrifter som ska gälla. En skötselplan som ska
styra områdets vård och förvaltning för naturvärden och tillgängligheten för
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friluftsliv och naturpedagogik ska också tas fram. Förslaget ska sedan
godkännas innan det går ut för samråd till allmänhet, föreningar och
myndigheter. Förslaget till naturreservat ska behandlas efter det att detaljplan
för Öjaby 9:4 vunnit laga kraft.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
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§ 258

Dnr 2019-00332

Skrivelse om att tillsätta en arbetsgrupp mm. om Växjö
simhall - Malin Lauber (S) och Otto Lindlöf (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår förslagen i skrivelsen.
Bakgrund
Malin Lauber (S) och Otto Lindlöf (S) skriver i en skrivelse till
kommunstyrelsen att det nu är dags att ta nästa steg i processen kring Växjö
kommuns framtida simhall. Lauber och Lindlöf skriver att ”vi behöver
arbeta med alla förslag som kommit in. Vi behöver fördjupa oss i om- och
tillbyggnad på befintlig plats. Det finns flera frågor kring nuvarande
placeringen som behöver tittas närmare på.”
Socialdemokraterna vill därför tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med
1. Att utreda vilka behov som finns och vilka funktioner som en
framtida simhall ska innehålla
2. Att ta fram förslag på möjliga byggnationer med nuvarande plats som
utgångspunkt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 240/2019 föreslagit att kommunstyrelsen avslår
förslagen i skrivelsen.
Yrkanden
Malin Lauber (S): Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Skribenterna
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§ 259

Dnr 2019-00146

Skrivelse om att öka landsbygdens attraktionskraft Andreas Olsson (C)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att hänvisa till kommunchefens
skrivelse daterad 13 maj 2019 där det bland annat framgår att Växjö
kommun, i samverkan med Sävsjö och Vetlanda kommuner, har sökt medel
för ett Leaderprojekt med den inriktning som skrivelsen anger. Ambitionen
är att genomföra ett pilotprojekt tillsammans under ett år.
Sävsjö, Vetlanda och Växjö kommuner har konstaterat att det finns en
gemensam geografi som delar en problem/utvecklingsbild där vi önskar
undersöka förutsättningarna för och hur vi skulle kunna vända trenden.
Projektansökan har beviljats av Leader Linné, under förutsättning att
projektets medfinansieringsgrad ökar, mot vad som angavs i ansökan.
Erfarenheterna från ödehusprojektet i Falkenbergs kommun kan användas i
Leaderprojektet.
Bakgrund
Andreas Olsson (C) har i skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att Växjö
kommun skall utreda hur många fastigheter på landsbygden som står tomma
idag och undersöka förutsättningar för fastighetsägare att se värdet av
eventuell uthyrning eller försäljning till de som planerar för att bosätta sig på
landsbygden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 217/2019 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
skrivelsen med att hänvisa till kommunchefens skrivelse daterad 13 maj
2019 där det bland annat framgår att Växjö kommun, i samverkan med
Sävsjö och Vetlanda kommuner, har sökt medel för ett Leaderprojekt med
den inriktning som skrivelsen anger. Ambitionen är att genomföra ett
pilotprojekt tillsammans under ett år.
Sävsjö, Vetlanda och Växjö kommuner har konstaterat att det finns en
gemensam geografi som delar en problem/utvecklingsbild där vi önskar
undersöka förutsättningarna för och hur vi skulle kunna vända trenden.
Projektansökan har beviljats av Leader Linné, under förutsättning att
projektets medfinansieringsgrad ökar, mot vad som angavs i ansökan.
Erfarenheterna från ödehusprojektet i Falkenbergs kommun kan användas i
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Leaderprojektet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 13 maj 2019 redogjort för ärendet.
Yrkanden
Tony Lundstedt (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Skribenten
Utvecklingschefen
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§ 260

Dnr 2019-00201

Skrivelse om återvändande terroristers möjligheter till
ekonomiskt och personellt stöd vid hemkomst Christer Svensson (SD) och Conny Lindahl (SD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att varje fall bedöms individuellt
utifrån rådande lagstiftning. I övrigt hänvisas till den rutin nämnden för
arbete och välfärd beslutade om den 20 juni (§ 146/2019), som handlar om
hur återvändare från Syrien, Irak och andra krigsdrabbade områden ska
hanteras.
Reservation
Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet och
lämnar följande skriftliga reservation:
Som ett svar på en anmodan från Sverigedemokraterna att hemvändande ISterrorister inte skulle få ta del av kommunens välfärd, exempelvis
försörjningsbidrag, vuxenutbildning etc. så svarar kommunchefen, Växjö
kommun, Monica Skagne att: ” Det går inte att generellt diskvalificera
individer från insatser enbart för att de deltagit i terroristverksamhet eller
befunnit sig utomlands.”
Då svaret innehåller stycket ”…enbart för…” vill Sverigedemokraterna ha
klarhet i vilka övriga krigsbrott och/eller brott som då krävs för att man skall
”…diskvalificera individer från insatser…” i Växjö kommun.
Bakgrund
Christer Svensson (SD) och Conny Lindahl (SD) har i mars 2019 inkommit
med en skrivelse där man föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uttala
bland annat att personer som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex.
återvändande IS-terrorister, inte är välkomna till Växjö kommun. Dessa
personer bör inte ha möjlighet att erhålla stöd av kommunen i någon form,
varken försörjningsbidrag, hjälp med bostad, vuxenutbildning eller på annat
sätt bidra med samhällelig service.
Vidare framgår av skrivelsen att Växjö kommun inte heller ska ta emot
terroristmedverkares barn och make/maka eller annan sammanboende som
kan antas ha levt vid sidan om den part som varit aktiv terrorist.
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Svensson och Lindahl skriver också att kommunfullmäktige ska uppdra till
samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunstyrelsens uttalande
ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar att Växjö kommuns ekonomiska
eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller
annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött
terrorism.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 252/2019 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
skrivelsen med att varje fall bedöms individuellt utifrån rådande lagstiftning.
I övrigt hänvisas till den rutin nämnden för arbete och välfärd beslutade om
den 20 juni (§ 146/2019), som handlar om hur återvändare från Syrien, Irak
och andra krigsdrabbade områden ska hanteras.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 april 2019 redogjort för
ärendet. Sammanfattningsvis framgår att det inte går att generellt
diskvalificera individer från insatser enbart för att de deltagit i
terroristverksamhet eller befunnit sig utomlands. Därför ska varje fall
bedömas individuellt utifrån rådande lagstiftning.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Magnus P Wåhlin (MP): Bifall
till arbetsutskottets förslag.
Conny Lindahl (SD): Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen.
Julia Berg (S): Kommunstyrelsen avslår skrivelsen.
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
Skribenterna
Säkerhetschefen
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 261

Dnr 2019-00379

Skrivelse om Reviderad ordningsstadga för ökad
attraktivitet - Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon
Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L), Magnus P
Wåhlin (MP)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att se över och revidera
befintlig ordningsstadga och stärka skrivningen kring nedskräpning, i
samband med den nya tobakslagens ikraftträdande.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att i reviderad
ordningsstadga tydliggöra kommunens och berörda aktörers
ansvarsområde för renhållning, exempelvis i samband med
tillståndsansökan för publika arrangemang, uteserveringar och entréer.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att i samband med
ovanstående och i samråd med berörda nämnder göra en generell översyn
av de allmänna lokal ordningsföreskrifterna samt föreskrifter för
gångbanerenhållning. Arbetet ska samordnas med övriga aktuella
uppdrag som rör revidering av dessa föreskrifter.
Bakgrund
Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar
Nordmark (L) och Magnus P Wåhlin (MP) skriver i en skrivelse till
kommunstyrelsen att i och med den nya tobakslagen som träder i kraft 1 juli,
som innebär ett utvidgat rökförbud och omfattar fler allmänna platser, finns
risken att rökare förskjuts till platser dit askkoppar inte finns och att fimpar
hamnar på marken. Därav finns det ett tydligt behov av att se över
ansvarsområden inom ramen för de kommunala ordningsstadgarna.
Med bakgrund av bland annat detta vill de därför att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag:
•
•

Att se över och revidera befintliga ordningsstadga och stärka
skrivningen kring nedskräpning, i samband med den nya
tobakslagens ikraftträdande.
Att i reviderad ordningsstadga tydliggöra kommunens och berörda
aktörers ansvarsområde för renhållning, exempelvis i samband med
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tillståndsansökan för publika arrangemang, uteserveringar och
entréer.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 276/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att se över och revidera
befintlig ordningsstadga och stärka skrivningen kring nedskräpning, i
samband med den nya tobakslagens ikraftträdande.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att i reviderad
ordningsstadga tydliggöra kommunens och berörda aktörers
ansvarsområde för renhållning, exempelvis i samband med
tillståndsansökan för publika arrangemang, uteserveringar och entréer.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att i samband med
ovanstående och i samråd med berörda nämnder göra en generell översyn
av de allmänna lokal ordningsföreskrifterna samt föreskrifter för
gångbanerenhållning. Arbetet ska samordnas med övriga aktuella
uppdrag som rör revidering av dessa föreskrifter.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 262

Dnr 2019-00369

Skrivelse om att ställa miljö- och klimatkrav på
plastanvändning inom kommunkoncernen - Cheryl
Jones Fur (MP) och Sofia Stynsberg (M)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att minimera och
fasa ut kommunens användning av engångsartiklar och
plastförpackningar.
2. Uppdraget ska delrapporteraras till kommunstyrelsen i juni 2020.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) och Sofia Stynsberg (M) har i en skrivelse inkommen
till kommunstyrelsen i juni 2019 föreslagit följande:
• Att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av
kommunkoncernens användning av engångsplastartiklar och
plastförpackningar
• Att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en klimat- och
miljöeffektiv plastupphandling som betonar minskad användning och
användning av plast av återvunnen eller förnybara råvaror.
Jones Fur och Stynsberg skriver att det behöves genomtänkta politiska
åtgärder för att få till en smartare plastanvändning. I Uppsala har man tagit
fram ett verktyg för klimateffektiv upphandling av plast och i Kalmar ska
kommunen sluta upphandla engångsartiklar av plast.
Växjö bör vara minst lika framåtriktade som Uppsala och Kalmar när det
gäller att få bort klimatskadliga plastartiklar och förpackningar från
kommunens verksamheter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 275/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att minimera och
fasa ut kommunens användning av engångsartiklar och
plastförpackningar.
2. Uppdraget ska delrapporteraras till kommunstyrelsen i juni 2020.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 263

Dnr 2019-00347

Medborgarförslag om vårdcentral i Sandsbro
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det inte är
kommunen som ansvarar för frågor gällande vårdcentraler. Enligt Region
Kronoberg finns det inga planer i dagsläget på att etablera en ny vårdcentral.
Bakgrund
En kommuninvånare har lämnat in ett förslag om att etablera en vårdcentral i
Sandsbro eller Norremark. Förslagsställaren menar att det bor många
barnfamiljer och pensionärer i detta område och att det vore önskvärt med en
vårdcentral i närområdet.
Kommunfullmäktige har i § 199/2019 överlämnat beslutanderätten i frågan
till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 277/2019 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
medborgarförslaget med att det inte är kommunen som ansvarar för frågor
gällande vårdcentraler. Enligt Region Kronoberg finns det inga planer i
dagsläget på att etablera en ny vårdcentral.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Region Kronoberg
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§ 264

Dnr 2019-00204

Medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge
omedelbart
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö
kommun aktivt arbetar med såväl minskad klimatpåverkan som med
klimatanpassning. Det är viktigt att kommunen föregår med gott exempel
i dessa frågor; detta görs bland annat genom det arbete som pågår med
att ta fram ett hållbarhetsprogram baserat på de globala målen för hållbar
utveckling.
Växjö har dessutom, som aktiv medlem och med styrelseposter i både
Energy Cities och ICLEI skrivit under ett öppet brev “Mayors Letter to
leaders on ambitious Climate 2050 goals”, där krav på kraftfullare
agerande för att nå EU:s klimatmål enligt Parisöverenskommelsen, på att
stärka EU:s klimatåtaganden och visa globalt ledarskap ställs.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att, när arbetet med
hållbarhetsprogrammet 2030 är slutfört, återkomma med en ny version
av Växjödeklarationen där Växjö uppmanar Sveriges regering och
kommuner i Europa att agera för en fossilbränslefri framtid.
Bakgrund
Den 26 mars 2019 inkom ett medborgarförslag till Växjö kommun om
omedelbar utlysning av klimatnödläge. Liknande skrivelser har gått till
ytterligare några svenska kommuner. Förslagsställaren anser att genom att
kommunen utlyser klimatnödläge erkänner Växjö kommun att världen står
för en klimatkris och nödvändigheten av genomgripande politiska åtgärder
för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
Enligt medborgarförslaget ska inte ansvaret för omställning från grunden
läggas på invånarna, utan det måste ske med strukturell förändring.
Medborgarförslaget innehåller tre övergripande krav:
• Att kommunen utlyser klimatnödläge fram till den 31 dec 2021
• Att kommunen tar aktivt ledarskap
• Att kommunen tar kompensatoriskt ansvar och föregår med gott
exempel
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 220/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö
kommun aktivt arbetar med såväl minskad klimatpåverkan som med
klimatanpassning. Det är viktigt att kommunen föregår med gott exempel
i dessa frågor; detta görs bland annat genom det arbete som pågår med
att ta fram ett hållbarhetsprogram baserat på de globala målen för hållbar
utveckling.
Växjö har dessutom, som aktiv medlem och med styrelseposter i både
Energy Cities och ICLEI skrivit under ett öppet brev “Mayors Letter to
leaders on ambitious Climate 2050 goals”, där krav på kraftfullare
agerande för att nå EU:s klimatmål enligt Parisöverenskommelsen, på att
stärka EU:s klimatåtaganden och visa globalt ledarskap ställs.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att, när arbetet med
hållbarhetsprogrammet 2030 är slutfört, återkomma med en ny version
av Växjödeklarationen där Växjö uppmanar Sveriges regering och
kommuner i Europa att agera för en fossilbränslefri framtid.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 7 maj 2019 redogjort för ärendet. I
skrivelsen görs en genomgång av de tre ställda kraven ovan, med
kommunledningsförvaltningens bedömning.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Martin Edberg (S):
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Anna Tenje (M) med instämmande av Magnus P Wåhlin (MP): 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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§ 265

Dnr 2019-00351

Medborgarförslag om att plantera ängsblommor på
kommunal mark för pollinerande bin
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun
ständigt arbetar för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler
arter att trivas i kommunen. Ett steg i det arbetet är att omvandla en del av
kommunens gräsytor från kortklippta gräsmattor till blomrika marker.
Kommunen har kartlagt gräsytor i Växjö för att se vilka områden som passar
bäst att gå över från klippta gräsmattor till mer ängslika marker, och i
försöket har cirka 20 ytor på totalt 9 hektar valts ut runt om i Växjö. Fokus
har legat på magra marker som redan från början har en viss örtflora. Ytorna
kommer nu att följas hela sommaren för att se hur en gräsmatta kan
utvecklas när det gäller örter, pollinatörer och upplevelsevärden.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i juni 2019 föreslås att Växjö kommun ska
plantera ängsblommor på ett flertal ställen där det idag är mest ogräs eller
endast gräsmatta. Detta för att det skulle verka välgörande för pollinering
och för miljön, och dessutom bli ett vackert och njutbart inslag för
invånarna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 254/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att Växjö kommun ständigt arbetar för att gynna
den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen. Ett
steg i det arbetet är att omvandla en del av kommunens gräsytor från
kortklippta gräsmattor till blomrika marker.
Kommunen har kartlagt gräsytor i Växjö för att se vilka områden som passar
bäst att gå över från klippta gräsmattor till mer ängslika marker, och i
försöket har cirka 20 ytor på totalt 9 hektar valts ut runt om i Växjö. Fokus
har legat på magra marker som redan från början har en viss örtflora. Ytorna
kommer nu att följas hela sommaren för att se hur en gräsmatta kan
utvecklas när det gäller örter, pollinatörer och upplevelsevärden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
74 (91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-08-20

Yrkanden
Rose-Marie Holmqvist (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Oliver Rosengren (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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§ 266

Dnr 2019-00360

Medborgarförslag om utmärkelse för bemärkt Arabybo
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun
varje år delar ut ett antal olika priser och utmärkelser för att uppmärksamma
invånare som på ett eller annat sätt utmärkt sig i positiv bemärkelse. Bland
annat finns Växjö kommuns mångfaldspris för växjöbor, företagare,
organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö kommunkoncern
som bedrivit ett målmedvetet arbete för mångfald, sammanhållning och
likabehandling av människor.
Växjö kommun delar även ut kulturpris, pris till årets företagsledare, Växjös
gröna gärning för att nämna några. Dessa priser och utmärkelser riktar sig till
samtliga invånare i kommunen, och inte endast till de som bor inom ett visst
geografiskt område.
Bakgrund
En medborgare förslår att Växjö kommun instiftar ett årligt pris på 10 000
kronor till en person med utländsk bakgrund som på i Araby eller med rötter
i Araby som gjort framstående insatser i det svenska samhället och som
framstår som ett föredöme.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 255/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att Växjö kommun varje år delar ut ett antal olika
priser och utmärkelser för att uppmärksamma invånare som på ett eller annat
sätt utmärkt sig i positiv bemärkelse. Bland annat finns Växjö kommuns
mångfaldspris för växjöbor, företagare, organisationer, föreningar samt
arbetsplatser inom Växjö kommunkoncern som bedrivit ett målmedvetet
arbete för mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor.
Växjö kommun delar även ut kulturpris, pris till årets företagsledare, Växjös
gröna gärning för att nämna några. Dessa priser och utmärkelser riktar sig till
samtliga invånare i kommunen, och inte endast till de som bor inom ett visst
geografiskt område.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 267

Dnr 2019-00242

Medborgarförslag om att införa pensionärernas hus
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det redan idag
finns ett Pensionärernas Hus i Växjö, med lokaler för aktiviteter och
gemenskap. Kommunen stödjer denna verksamhet genom att
omsorgsnämnden betalar hyran för de lokaler som används.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att starta ett Pensionärernas hus mitt
i staden: ett hus där det finns utrymmen och personal bara för just
pensionärer.
Idag finns Pensionärernas hus, som drivs av föreningen Pensionärernas hus,
på Skyttegatan i Växjö. Verksamheten är öppen för alla pensionärer.
Pensionärernas hus väntas flytta till nya lokaler på Hofs Park från och med
år 2021.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 278/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att det redan idag finns ett Pensionärernas Hus i
Växjö, med lokaler för aktiviteter och gemenskap. Kommunen stödjer denna
verksamhet genom att omsorgsnämnden betalar hyran för de lokaler som
används.
Omsorgsnämnden har i § 52/2019 lämnat följande yttrande över
medborgarförslaget:
Det finns redan idag ett Pensionärernas Hus i Växjö, med lokaler för
aktiviteter och gemenskap. Kommunen stödjer denna verksamhet genom att
omsorgsnämnden betalar hyran för de lokaler som används.
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§ 268

Dnr 2019-00298

Motion om att inrätta tjänst som
delaktighetssamordnare på Växjö kommun - Per
Nilimaa (SD)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att projektet Vision 2050
(kommunledningsförvaltningen) har i uppdrag att utveckla Växjö kommuns
former för dialog och samverkan med civilsamhället. Inom ramen för Vision
2050 och hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 pågår det även ett
arbete för att utveckla formerna för arbetet med funktionshinderfrågor och
tillgänglighet.
Bakgrund
Per Nilimaa (SD) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige
bör uppdra åt lämplig nämnd att inrätta en tjänst som
delaktighetssamordnare. Tjänsten handlar om att vara en brygga mellan
funktionsrättsföreningar, civilpersoner, politik och kommunens
förvaltningar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 279/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen med att projektet Vision 2050 (kommunledningsförvaltningen) har
i uppdrag att utveckla Växjö kommuns former för dialog och samverkan
med civilsamhället. Inom ramen för Vision 2050 och hållbarhetsprogrammet
Hållbara Växjö 2030 pågår det även ett arbete för att utveckla formerna för
arbetet med funktionshinderfrågor och tillgänglighet.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 20 juni 2019, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att projektet Vision 2050
(kommunledningsförvaltningen) har i uppdrag att utveckla Växjö kommuns
former för dialog och samverkan med civilsamhället. Inom ramen för Vision
2050 och hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 pågår det även ett
arbete för att utveckla formerna för arbetet med funktionshinderfrågor och
tillgänglighet. Utvecklingsarbetet görs i dialog med funktionshinderrörelsen
(kommunfullmäktigeuppdrag till kommunstyrelsen i § 387/2018).
Ambitionen är att ha en ny modell för samverkan igång från och med 2020. I
utvecklingsarbetet diskuteras delaktighets- och jämlikhetsfrågorna i stor
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utsträckning och även hur vi tillsammans kan nå de invånare som inte är
föreningsaktiva i Växjö.
Inom Växjö kommunkoncern pågår kontinuerligt dialog med olika
samverkansgrupper så som pensionärsråd, VD-grupp och andra grupperingar
inom näringslivet samt dialogforum kopplade till samhällsföreningar,
idrottsföreningar och kulturföreningar. Generellt har våra
förvaltningar, bolag, nämnder och styrelser träffar med de intressentgrupper
som är kopplade till respektive kärnområde/uppdrag.
Växjö kommun för även dialoger via kommunalrådsberedningar där olika
aktörer bjuds in utifrån behov och önskemål hos föreningar, företag och
civilsamhället.
Yrkanden
Conny Lindahl (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Oliver Rosengren (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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§ 269

Dnr 2019-00299

Motion om en redaktionell korrigering av Växjö
kommuns översiktsplan - Per Nilimaa (SD)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att en omarbetning av
översiktsplanen pågår. I den nya översiktsplanen kommer inga hänvisningar
till lagstiftning göras.
Bakgrund
Per Nilimaa (SD) har 2019-05-10 inkommit med en motion där han yrkar på
att göra en redaktionell korrigering av Växjö kommuns gällande
översiktsplan. Ändringen avser en hänvisning till den äldre plan- och
bygglagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 253/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen med att en omarbetning av översiktsplanen pågår. I den nya
översiktsplanen kommer inga hänvisningar till lagstiftning göras.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 maj 2019 redogjort för ärendet.
I skrivelsen framgår att kommunstyrelsen 2018-03-06 (§ 117) gav
kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny översiktsplan.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-20 § 88 att översiktsplan för Växjö
kommun kan anses vara aktuell men att den har revideringsbehov. Detta var
uppstarten för arbetet med den nya översiktsplanen som kommer att gå ut på
samråd under hösten 2019.
I det stora hela så kan översiktsplanens ställningstaganden kring lämplig
markanvändning fortfarande anses vara aktuella. Men med anledning av att
översiktsplanen består av flera olika dokument med varierande ålder så
behöver en omarbetning av översiktsplanen utföras. Detta är något som
kommunens tjänstepersoner arbetar med sedan ett drygt år tillbaka. Arbetet
syftar främst till att ta fram en utvecklingsstrategi för hela kommunen samt
samla alla ställningstaganden i ett digitalt verktyg för enklare användning.
I den nya översiktsplanen så kommer inga hänvisningar till lagstiftning att
göras.
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§ 270

Dnr 2019-00140

Redovisning av partistöd för år 2018
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för 2018.
Bakgrund
Enligt Växjö kommuns riktlinjer för partistöd ska partier som erhåller
partistöd årligen redovisa hur partistödet har använt föregående
verksamhetsår.
I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd. Växjö kommun har dessutom Regler för kommunalt partistöd i
Växjö kommun, antagna av kommunfullmäktige i § 269/2014.
Av reglerna framgår bland annat att redovisningen ska ske per kalenderår
och lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter det att stödet
lämnats. Fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd i januari
månad varje år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 281/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner partiernas redovisning av partistöd för 2018.
Samtliga partier som erhållit partistöd har lämnat redovisningar av hur
partistödet har använts. Redovisningarna har inkommit i rätt tid.
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§ 271

Dnr 2019-00393

Arkivreglemente för Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förslaget till arkivreglemente för Växjö
kommun i enlighet med kommunchefens förslag upprättat 25 juni 2019.
Arkivreglementet gäller från och med 1 oktober 2019 och ersätter då
det reglemente som antogs av kommunfullmäktige i § 206/2007.
Bakgrund
Enligt 16 § arkivlagen får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om
arkivvården inom kommunen i den utsträckning något annat inte är
särskilt föreskrivet i lag. I enlighet med detta antog kommunfullmäktige
i § 206/2007 ett arkivreglemente för Växjö kommun.
På grund av förändringar i kommunens informationshantering behöver
det arkivreglemente som antogs 2007 revideras. Därför har
kommunarkivarierna tillsammans med kanslichef och kommunjurist tagit
fram ett förslag till nytt arkivreglemente för Växjö kommun.
Förslaget skickades på remiss till arkivansvariga inom Växjö kommun
17 maj 2019 med uppmaning att inkomma med eventuella synpunkter
senast 3 juni 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 280/2019 föreslagit att kommunfullmäktige antar
förslaget till arkivreglemente för Växjö kommun i enlighet med
kommunchefens förslag upprättat 25 juni 2019. Arkivreglementet gäller från
och med 1 oktober 2019 och ersätter då det reglemente som antogs av
kommunfullmäktige i § 206/2007.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 juni 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M). Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 272

Dnr 2019-00409

Utvärdering intern kontroll 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen Utvärdering av intern kontroll
2018.
Bakgrund
Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla
verksamhetens kvalitet och säkerställa att grunduppdraget och de
kommunala målen uppnås. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret
för att tillse att det finns en god intern kontroll. Kommunstyrelsen ska med
utgångspunkt från nämnders och styrelsers uppföljningsrapporter utvärdera
kommunens samlade system för intern kontroll och, i de fall förbättringar
behövs, besluta om sådana. Även kommunens revisorer gör granskningar
inom ramen för intern kontroll.
Utvärdering av den interna kontrollen görs årligen. Ärendet redogör för
nämndernas sammanfattning av intern kontroll i samband med årsrapport,
utvärdering av gemensamma granskningsområden samt nämndernas och
bolagens självskattning av den interna kontrollen.
Uppföljning av privata utförare hanteras som ett eget ärende för beslut i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 298/2019 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen Utvärdering av intern kontroll 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 6 augusti 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att i underlaget
sammanfattas det interna kontrollarbetet för verksamhetsåret 2018 samt
självskattning av intern kontroll genomförd under våren 2019. Med
utgångspunkt från nämnders/styrelsers rapportering och självskattning dras
slutsatsen att den interna kontrollen på en övergripande nivå är godtagbar.
Vidare framgår att varje nämnd ansvarar för att styra och löpande följa upp
den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska
som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet.
En särskild plan ska antas för uppföljning av den interna kontrollen.
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Resultatet av uppföljningen rapporteras löpande till nämnden i den
omfattning som fastställs i internkontrollplanen. Redovisning görs också i
samband med årsrapporteringen.
En sammanfattning av nämndernas redovisning i årsrapporterna har gjorts i
bilaga A, ”Sammanfattning av nämndernas uppföljning av intern kontroll
2018”.
Kommunstyrelsen beslutar varje år om gemensamma granskningar som ska
göras av nämnder och/eller bolag. Gemensamma granskningar 2018 omfattar
endast nämnderna och avser ekonomiadministrativa risker, detta har
sammanställts i bilaga B.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
85 (91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-08-20

§ 273

Dnr 2019-00389

Avgift för handläggande av ärende om godkännande av
en enskild som huvudman
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förslag till avgift för handläggande av ärende om
godkännande av en enskild som huvudman i enlighet med
utbildningsnämndens beslut i § 140/2019.
Bakgrund
Från och med 1 januari 2019 har kommuner möjlighet att ta ut en avgift för
handläggande av ärende om godkännande av en enskild som huvudman för
förskola och fritidshem (SFS 2018:1158).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 297/2019 föreslagit att kommunfullmäktige antar
förslag till avgift för handläggande av ärende om godkännande av en enskild
som huvudman i enlighet med utbildningsnämndens beslut i § 140/2019.
Utbildningsnämnden har i § 140/2019 beslutat följande:
Förslag till avgift för handläggande av ärende om godkännande av en enskild
som huvudman översänds med begäran om antagande till
kommunfullmäktige.
I förvaltningens bedömning framgår att Växjö kommun bör ta ut en avgift
för handläggande av ärende om godkännande av en enskild som huvudman
för förskola och fritidshem.
I avgifterna ingår självkostnader för personalens arbete, kreditupplysning,
administrationskostnader mm. Avgifterna ska vara utbildningsnämnden
tillhanda för att ansökan ska behandlas och tas ut oberoende av om ansökan
beviljas.
Följande avgifter föreslås:
- Nyetablering: 25 000 kr
- Utökning av verksamheten: 10 000 kr
- Ägarbyte: 10 000 kr
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§ 274

Dnr 2019-00383

Fjärrvärme- och närvärmepriser 2020
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar anmälan av beslut om ändring av fjärrvärmeoch närvärmepriser för år 2020.
Bakgrund
Veabs styrelse beslutade vid sitt sammanträde 2019-05-23 att höja
fjärrvärme- och närvärmepriserna från år 2020 enligt följande:
• För en normalvilla med årsförbrukning 20 MWh blir prisjusteringen
23 kr per månad (276 kr per år).
• För en näringsidkare i Växjö med en fastighet som Nils Holgersson
huset (ett typhus som använts sedan 1996 med 15 lägenheter och 193
MWh) innebär prisjusteringen en höjning med 2 211 kr per år eller ca
12 kr per månad (144 kr per år) uppdelat per lägenhet i fastigheten.
På motsvarande sätt innebär det för en näringsidkare i Ingelstad, Rottne och
Braås en höjning med 2 450 kr per år eller ca 14 kr per månad (168 kr per år)
uppdelat per lägenhet i fastigheten.
Motiven för höjningen av fjärr- och närvärmepriset är främst att inflationen
ökat samt att lönsamheten behöver förbättras för verksamheten.
I Nils Holgersson undersökningen år 2018 har Växjö Energi 17:e lägsta pris
av 336 fjärrvärmenät. Svensk fjärrvärme har gjort motsvarande jämförelse
för småhus och där har Växjö Energi 54:e lägsta pris av 329 fjärrvärmenät år
2018.
Vid en jämförelse mellan 3KVH kommunerna för år 2018 är Växjö billigast
enligt Nils Holgersson undersökningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 296/2019 föreslagit att kommunfullmäktige noterar
anmälan av beslut om ändring av fjärrvärme och närvärmepriser för år 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 6 augusti 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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§ 275

Dnr 2019-00421

Skrivelse till Sveriges kommuner och landstings (SKL)
kongress om tillkommande avgifter under pågående
budgetår
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande yrkande till styrelsen:
Sveriges Kommuner och Landsting behöver finansiera sin verksamhet inom
förbundsavgiften, inte genom specifika avgifter för eventuella tillkommande
uppgifter.
Beskrivning och yrkande framgår av skrivelse inlämnad 20 augusti 2019.
Bakgrund
Frågan initierades i samband med att ärendet ”Initiativ från SKL om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter” behandlades.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 295/2019 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att lämna följande yrkande till styrelsen:
Sveriges Kommuner och Landsting behöver finansiera sin verksamhet inom
förbundsavgiften, inte genom specifika avgifter för eventuella tillkommande
uppgifter.
Beskrivning och yrkande framgår av skrivelse inlämnad 20 augusti 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 5 augusti 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag på yttrande.
Oliver Rosengren (M) har i skrivelse daterad 5 augusti 2019, inlämnad 20
augusti 2019 lämnat ett reviderat förslag på yttrande enligt nedan:
Beskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samlar kommunernas intressen,
förhandlar och utgör ett betydelsefullt stöd i det lokala arbetet.
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Vi bedömer att det är bra med gemensamma insatser från SKL eftersom det
kan ge samordningsvinster. Ett exempel är kunskapsstyrning. Om det lämnas
till respektive kommun finns det risk att förutsättningarna för att arbeta
kunskapsbaserat i hela landet inom socialtjänsten och inom andra områden
försämras.
När nya uppgifter tillkommer hos SKL bör de rimligen finansieras av de
ordinarie medel som SKL får för sin verksamhet. Det finns annars en risk att
vi är på väg in i ny finansieringsprincip där större kommuner får finansiera
vissa delar av mindre kommuners utveckling eller där transparensen i SKLs
finansiering minskar.
Växjö kommun betalar idag drygt 2,3 miljoner SEK i förbundsavgift, men
ytterligare ungefär 1 miljon SEK i diverse särskilda avgifter. Det skulle ge
bättre överblick över hur mycket pengar som går från kommunen till SKL
om verksamheten som riktar sig till alla kommuner finansierades inom
förbundsavgiften. Om intäkterna från förbundsavgiften bedöms otillräckliga
bör det föreslås att den utökas, eller att befintliga kostnader omprioriteras för
att skapa utrymme för mer angelägna uppgifter.
Yrkande
Vi föreslår till styrelsen
att Sveriges Kommuner och Landsting behöver finansiera sin verksamhet
inom förbundsavgiften, inte genom specifika avgifter för eventuella
tillkommande uppgifter.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 276

Dnr 2019-00422

Uppföljning av privata utförare för år 2018
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen Uppföljning av privata
utförare 2018.
Bakgrund
Enligt kommunallagen, ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av
privata utförare. Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk
person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal
angelägenhet. En privat utförare är en helt privat aktör utan kommunalt
ägande, det vill säga kommunala företag inkluderas inte i begreppet.
Programmet omfattar inte heller fristående skolor och förskolor eftersom de
är egna huvudmän för verksamheten och inte är upphandlad verksamhet utan
reglerad genom tillståndsgivning.
I kommunfullmäktiges fastställda program för mål och uppföljning av
privata utförare1, framgår att kommunstyrelsen ska följa upp nämndernas
arbete och kontroller genom en årlig sammanställning över privata utförare.
Uppföljningen ska rapporteras till fullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 292/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen Uppföljning av privata utförare 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 6 augusti 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att i bilaga
sammanfattas nämndernas redovisning av privata utförare år 2018 utifrån
nämndernas årsrapporter. Redovisningen beskriver antal och omfattning av
privata utförare inom respektive nämnds verksamhetsområde och den
uppföljning som nämnderna gjort under året.
Det är första året som uppföljningen av privata utförare hanteras som ett eget
ärende och rapporteringen kommer därmed att utvecklas efter hand.
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§ 277

Dnr 297092

Övrigt
Kommunstyrelsens beslut
Malin Lauber (S) efterfrågar en rapportering gällande helgens Karl-Oskar
dagar. Kommunchef Monica Skagne svarar.
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