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§ 155

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Åsa Karlsson Björkmarker (S) till att justera
protokollet.
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§ 156

Dnr 314432

Rapport om Earth Week 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Julia Ahlrot, hållbarhetschef, och Sofia Asplund, projektledare, informerar
om Earth Week (Växjös miljövecka) som Växjö kommun anordnade 20-25
mars. Bland annat informeras om teman ”Med framtiden i fokus”,
”Framtidsdagen”, ”Alla kan rädda världen”, ”Klimatmästerkockarna”,
”Earth Week Festival” och ”Earth Hour”.
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§ 157

Dnr 2016-00884

Ändrad lokalrutin för byggnationer
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att Oliver Rosengren
(M) och Gunnar Storbjörk (S) i samråd med kommunchefen ska bereda
ärendet på nytt i syfte att hitta en lösning angående den politiska
beslutsprocessen. Beredningen ska även generellt se över beloppsgränser för
investeringar.
Bakgrund
Kommunchefen har lämnat förslag till en ny lokalrutin vid byggnationer.
För att på bästa sätt serva och tillgodose förvaltningarnas behov av
erforderliga kommunala ändamålslokaler behöver Lokalförsörjningsgruppen
kunna prioritera och samlokalisera verksamheter på ett optimalt sätt.
Lokalförsörjningsgruppen kan bättre utföra sitt uppdrag gentemot
förvaltningarna om lokalrutinen ändrades så att
lokalförsörjningsgruppen tillskriver kommunstyrelsens arbetsutskott olika
lokalbehov enligt upprättad projektbeskrivning, istället för att de enskilda
nämnderna ska ta ställning till lokalbehov och tillkommande hyror.
För samsyn i kommande behov av ändamålslokaler kan ett
lokalförsörjningsprogram upprättat av Lokalförsörjningsgruppen i nära
samarbete med förvaltningarna medverka till att hela kommunkoncernen har
delaktighet och insyn i det totala behovet av ändamålslokaler och kan
därmed samordna sina behov.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 213/2017 föreslagit följande beslut för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1 . Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner ändringen av dokumentet ”Riktlinjer för budget, ekonomiska
rapporter, bokslut och årsrapporter”, att ändra gällande lokalrutin, där
respektive förvaltningsnämnd idag beslutar om att initiera projekt, till att
lokalförsörjningsgruppen istället initierar projekt avseende ändamålslokaler
samt att beslut angående fortsatt projektering, anbudsförfrågan och
byggnation först tas i kommunstyrelsens arbetsutskott/
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och därefter skickas för godkännande
till respektive förvaltningsnämnd.
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2 . Kommunfullmäktige beslutar att ändra dokumentet ”Riktlinjer för budget,
ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter” för samstämmighet till
ändring i lokalrutin för byggnationer.
Kommunchefen har i en skrivelse den 11 april 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att I gällande lokalrutin
från 2008 är det respektive förvaltningsnämnd som initierar lokalprojekt och
först beslutar om respektive fortsatt projektering, anbudsförfrågan och
byggnation. Beslut om fortsatt projektering och anbudsförfrågan godkänns
av kommunstyrelsens arbetsutskott medan beslut om byggnation beslutas i
fullmäktige för projekt över 10 mkr och i KS under
10 mkr.
I förslag till ny lokalrutin föreslås att Lokalförsörjningsgruppen utifrån nära
samarbete med förvaltningarna upprättar ett Lokalförsörjningsprogram, som
skickas för info till KS och respektive nämnder. Utifrån angivna projekt i
Lokalförsörjningsprogrammet initierar Lokalförsörjningsgruppen de projekt
som överenskommits med respektive förvaltning, genom att informera KS
presidie, kommunchef samt berörda presidier. Lokalförsörjningsgruppen
skriver en projektbeskrivning som beslutas av KSAU. Lokalprojektet kan
antingen byggas i privat eller i kommunal regi. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar beträffande fortsatt projektering och anbudsförfrågan
och inför beslut om byggnation beslutas projekt med en
investeringsutgift mellan 2-20 mkr i kommunstyrelsen och projekt med en
investeringsutgift över 20 mkr i fullmäktige. Varje beslut i
kommunstyrelsens arbetsutskott/kommunstyrelsen skickas för godkännande
till respektive nämnd.
Eftersom förslaget till ny lokalrutin vid byggnationer innebär att
kommunstyrelsens befogenheter att besluta om investeringar höjs från upp
till 10 miljoner kronor till upp till 20 miljoner kronor så måste
kommunfullmäktige godkänna denna förändring genom att revidera
dokumentet ”Riktlinjer för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och
årsrapporter”.
Yrkanden
Anna Tenje (M): Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att
Oliver Rosengren (M) och Gunnar Storbjörk (S) i samråd med
kommunchefen ska bereda ärendet på nytt i syfte att hitta en lösning
angående den politiska beslutsprocessen. Beredningen ska även generellt se
över beloppsgränser för investeringar.
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Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet.
Beslutet skickas till
Kommunchefen (planeringschefen)
För kännedom
Oliver Rosengren
Gunnar Storbjörk
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§ 158

Dnr 314935

Information om etableringsboende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Per Sandberg, förvaltningschef arbete och välfärd, Kristina Thorvaldsson,
projektledare stadsutveckling och Christer Carlsson, VD Vöfab, informerar
om arbetet med att ta fram etableringsboende till nyanlända med anledning
av de krav som ställs på landets kommuner enligt Bosättningslagen.
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§ 159

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Monica Skagne, kommunchef, informerar om resultat- och bokslutsdagarna
samt arbetet med budgetberedningarna inför 2018 års budget. Skagne
informerar även om rekryteringen av ny VD till Vidingehem AB.
Per Schöldberg (C) informerar om att han i torsdags var på Järnhusens
bolagsstämma, där man bland annat pratade stadsförnyelse och
stationsområden.
Åsa Karlsson Björkmarker (S) informerar om att hon den 20 april var på
möte med Sverigeförhandlingen tillsammans med Region Kronoberg och
Ljungby kommun. Karlsson Björkmarker har dessutom varit i Freiburg med
miljö - och hållbarhetsberedningen samt i Stuttgart för möte med Energy
Cities.
Anna Tenje (M) informerar om att hon Anna deltog i bioekonomiskt forum
förra veckan.
Oliver Rosengren (M) informerar om att han företrätt kommunen vid
Sustainable Smålands årsstämma.
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§ 160

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Catharina Winberg (M) informerar om årsstämmorna för VKAB och
dotterbolagen som genomfördes den 24 april. Dessutom informerar Winberg
om förhandlingar mellan leverantörer och VEAB angående Sandvik 3.
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§ 161

Dnr 2017-00007

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande, planeringschefen, markoch exploateringsingenjören, HR-chefen, upphandlingschefen, enhetschef
måltidsorganisationen, områdeschef måltidsorganisationen och
verksamhetschef måltidsorganisationen 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 25 mars till 21 april 2017. Beslut
som redovisas i liggare har fattats under mars 2017.
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§ 162

Dnr 2017-00006

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 28 mars, 4 april och 18
april redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 11
april redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö Kommunföretag AB:s protokoll från den 12 april redovisas för
kommunstyrelsen..
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§ 163

Dnr 2017-00135

Anmälan av arbetsutskottets beslut om samråd av
förslag av bostadsförsörjningsprogram för Uppvidinge
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 180/2017 av tidsskäl yttrat sig över samråd av förslag
av bostadsförsörjningsprogram för Uppvidinge kommun. Arbetsutskottet har
anmält sitt beslut till kommunstyrelsen.
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§ 164

Dnr 2017-00198

Nominering till styrelsen för Mörrumsåns vattenråd
2017-2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen nominerar Nils Posse (M) till ordinarie ledamot och
Anette Nerlie Anderberg (S) till ersättare i styrelsen för Mörrumsåns
vattenråd för perioden från årsstämman 2017 till och med årsstämman 2019.
Bakgrund
Mörrumsåns vattenråd har anmodat medlemmarna att inför årsstämman
nominera personer till styrelsen för kommande tvåårsperiod. Sen tidigare är
från Växjö kommun Nils Posse ledamot och Gunnar Storbjörk ersättare i
styrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 154/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska
nominera Nils Posse (M) till ordinarie ledamot och Gunnar Storbjörk (S) till
ersättare i styrelsen för Mörrumsåns vattenråd för perioden från årsstämman
2017 till och med årsstämman 2019.
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§ 165

Dnr 2017-00217

Skrivelse om att underlätta vägvisning för lokala
företag - Sofia Stynsberg (M), René Jaramillo (M)
Kommunstyrelsens beslut
1 . Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att genom
näringslivskontoret agera proaktivt och ta initiativ till en dialog med det
lokala näringslivet kring vilka behov företagen har för att kunna driva och
utveckla sin verksamhet, och på vilket sätt kommunen kan medverka till att
begränsa hinder och möjliggöra utveckling för lokala företag.
2 . Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att i sina kontakter med
Trafikverket ständigt markera vikten av att underlätta för det lokala
näringslivet och i större utsträckning bevilja vägvisning till företag som
ansöker om detta.
Bakgrund
Sofia Stynsberg (M) och Rene Jaramillo (M) har i en skrivelse inkommen 22
mars 2017 föreslagit följande:




Att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att genom
näringslivskontoret agera proaktivt och ta initiativ till en dialog med
det lokala näringslivet kring vilka behov företagen har för att kunna
driva och utveckla sin verksamhet, och på vilket sätt kommunen kan
medverka till att begränsa hinder och möjliggöra utveckling för
lokala företag.
Att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att i sina
kontakter med Trafikverket ständigt markera vikten av att underlätta
för det lokala näringslivet och i större utsträckning bevilja vägvisning
till företag som ansöker om detta.

Skrivelsen poängterar att det är av största vikt att myndigheter bidrar till att
möjliggöra för företag på landsbygden och främst inom besöksnäringen att
vägleda besökare till sin verksamhet så att de kan växa och fortsätta erbjuda
arbetstillfällen i närområdet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 184/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska fatta
följande beslut:
1 . Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att genom
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näringslivskontoret agera proaktivt och ta initiativ till en dialog med det
lokala näringslivet kring vilka behov företagen har för att kunna driva och
utveckla sin verksamhet, och på vilket sätt kommunen kan medverka till att
begränsa hinder och möjliggöra utveckling för lokala företag.
2 . Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att i sina kontakter med
Trafikverket ständigt markera vikten av att underlätta för det lokala
näringslivet och i större utsträckning bevilja vägvisning till företag som
ansöker om detta.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (näringslivschefen)
Tekniska nämnden
För kännedom
Sofia Stynsberg
René Jaramillo
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§ 166

Dnr 2017-00053

Skrivelse om att utreda den ofrivilliga deltiden inom
kommunen - Åsa Karlsson Björkmarker (S)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att hänvisa till
kommunchefens skrivelse daterad 28 mars 2017, där det bland annat framgår
att det i nuläget finns 74 medarbetare av Växjö kommuns 6412 medarbetare
som fortfarande arbetar deltid men som har anmält att de vill arbeta heltid.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att inom givna ekonomiska
och organisatoriska ramar utveckla rutiner för att så många som möjligt ska
kunna erbjudas heltidstjänster.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att återkomma med
lägesrapport till organisations – och personalutskottet i slutet av 2017.
Bakgrund
Åsa Karlsson Björkmarker (S) har i en skrivelse inkommen den 20 januari
2017 föreslagit att kommunstyrelsen ger uppdrag att utreda omfattningen
och konsekvenserna av både det ofrivilliga deltidsarbetet och de ofrivilliga
deltidsanställningarna i Växjö kommun.
Vidare skriver Karlsson Björkmarker att Växjö kommun har valt att gå före
och erbjuda alla heltid i delar av sin verksamhet men i resten av
organisationen finns inte den rättigheten för de anställda. Med hänvisning till
kommunals nya avtal, där rätten till heltid slås fast, är det mer än angeläget
att se över och utreda den ofrivilliga deltiden i kommunen. Växjö kommun
är en stor arbetsgivare och för att trygga rekrytering av personal även i
framtiden är det viktigt att kommunstyrelsen tar deltidsfrågan på allvar.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 32/2017 föreslagit att
kommunstyrelsen ska fatta följande beslut:
1. Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att hänvisa till
kommunchefens skrivelse daterad 28 mars 2017, där det bland annat framgår
att det i nuläget finns 74 medarbetare av Växjö kommuns 6412 medarbetare
som fortfarande arbetar deltid men som har anmält att de vill arbeta heltid.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att inom givna ekonomiska
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och organisatoriska ramar utveckla rutiner för att så många som möjligt ska
kunna erbjudas heltidstjänster.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att återkomma med
lägesrapport till organisations – och personalutskottet i slutet av 2017
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 28 mars 2017 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att inom Växjö kommuns olika
verksamheter skiljer det sig åt vad gäller deltidsanställningar inom olika
förvaltningar.
Totalt sett inom kommunens verksamhet finns 741 deltidsanställda. Av dessa
har 205 anmält intresse sedan tidigare att arbeta heltid. Vid en närmare
undersökning visar det sig att av dessa 205 medarbetare har nu 131 erhållit
heltidsanställning. Således är det nu 74 medarbetare som fortfarande arbetare
deltid men som har anmält att de vill arbeta heltid.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag.
Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och personalutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (HR-chefen)
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§ 167

Dnr 2017-00269

Skrivelse om pendelparkering - Sofia Stynsberg (M),
Cheryl Jones Fur (MP), René Jaramillo (M), Claes
Bromander (C), Jimmi Jonsson (L) och Jon Malmqvist
(KD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att i samråd med
byggnadsnämnden och tekniska nämnden förbereda strategisk plats/platser
för pendelparkering samt att arbeta proaktivt för eventuellt markköp för
pendelparkering.
Bakgrund
I en skrivelse inkommen 12 april 2017 föreslår Sofia Stynsberg (M), Cheryl
Jones Fur (MP), René Jaramillo (M), Claes Bromander (C), Jimmi Jonsson
(L) och Jon Malmqvist (KD) att kommunstyrelsen ska hemställa åt
planeringskontoret, byggnadskontoret och tekniska förvaltningen att
förbereda strategisk plats/platser för pendelparkering och arbeta proaktivt för
eventuellt markköp för pendelparkering.
Skrivelsen poängterar att Växjö är en stad som växer, och de högt ställda
miljömålen gör att vi aktivt måste jobba för att fler ska åka kollektivt
och/eller cykla och gå. För att göra staden tillgänglig för de som bor i
ytterområden och landsbygden behövs en god förberedelse för planerad
mark till pendelparkering.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 222/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska uppdra
till kommunchefen att i samråd med byggnadsnämnden och tekniska
nämnden förbereda strategisk plats/platser för pendelparkering samt att
arbeta proaktivt för eventuellt markköp för pendelparkering.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Per Schöldberg (C): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (planeringschefen, trafikplaneringschefen)
För kännedom
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
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§ 168

Dnr 2016-00242

Redovisning av uppdrag att se över
belysningssituationen i Araby
Ärendet utgår från sammanträdet.
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§ 169

Dnr 2015-00889

Redovisning av uppdrag om att uppmärksamma 250årsjubileum för Sveriges första tryckfrihetsförordning
och offentlighetsprincip
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i § 404/2015 följande uppdrag:
1 . Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun ska uppmärksamma 250årsjubileum för Sveriges första tryckfrihetsförordning och
offentlighetsprincip.
2 . Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen och hemställer åt kulturoch fritidsnämnden att under 2016 genomföra de aktiviteter som föreslås i
skrivelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 182/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna redovisningen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 mars 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att kultur –
och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen under hela 2016
genomfört en rad aktiviteter i syfte att uppmärksamma 250-årsjubileet för
Sveriges första tryckfrihetsförordning. Även kommunledningsförvaltningen
har varit delaktiga. Projektet har kunnat följas på den särskilda webbplats
som skapats i samband med uppmärksammandet,
www.vaxjo.se/tryckfrihetsaret.
Aktiviteterna har bland annat bestått av seminarier, insamling av
växjöbornas vackraste ord, föredrag och skolaktiviteter.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen (kanslichefen, kommunikationschefen)
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§ 170

Dnr 2016-01079

Redovisning av uppdrag om att inventera möjlig mark
att bygga på utanför Växjö stad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
I § 625/2016 beslutade arbetsutskottet att uppdra till kommunchefen att
inventera möjlig mark att bygga på, att mark köps in om nödvändigt, samt att
i samråd med byggnadsnämnden säkerställa att det finns tomter och
detaljplaner för byggande av såväl villor som hyresrätter och även
trygghetsboenden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 201/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna redovisningen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 15 mars 2017 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att planeringskontoret i
samarbete med stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och
Vidingehem AB inventerat tillgången på byggbar mark och befintlig
planberedskap.
Inventeringens resultat har sammanställts i en rapport, som består av två
huvuddelar. Den första delen redovisar planberedskapen för
kommundelscentra och tätorter utanför Växjö stad. Den andra delen
redovisar tillgång till byggbar mark, det vill säga fastigheter som är utrustade
med nödvändig infrastruktur, som till exempel gator och VA, för att kunna
bebyggas.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen (planeringschefen)
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§ 171

Dnr 2017-00033

Redovisning av uppdrag att ta fram förslag för att
kunna genomföra "Helsingborgsmodellen"
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att i lokalförsörjningsärenden
i samband med beslut om projektbeskrivning även inkludera att
kommunstyrelsen ska ta ställning till om projektet ska hanteras i kommunal
regi eller annonseras ut som markanvisningstävling.
Bakgrund
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i § 326/2016 gav arbetsutskottet i
§ 11/2017 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag för att kunna
genomföra ”Helsingborgsmodellen” gällande anvisning av mark till privata
byggherrar för byggnation av skolor och förskolor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 214/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska uppdra
till kommunchefen att i lokalförsörjningsärenden i samband med beslut om
projektbeskrivning även inkludera att kommunstyrelsen ska ta ställning till
om projektet ska hanteras i kommunal regi eller annonseras ut som
markanvisningstävling.
Kommunchefen har i en skrivelse den 12 april 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag på hur modellen kan introduceras i Växjö kommun. Av
skrivelsen framgår att det just nu pågår en processkartläggning hur en
framtida lokalförsörjningsprocess kan se ut. I detta förslag finns angivet att
en projektbeskrivning tas fram initialt som beslutas av kommunstyrelsen. I
samband med detta beslut kan då bestämmas om projektet ska hanteras i
kommunal regi eller annonseras ut som markanvisningstävling.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (planeringschefen)
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§ 172

Dnr 2016-00936

Redovisning av uppdrag om att utreda möjligheterna
för fortsatta droganalyser av avloppsvatten och
skapande av en ny "Växjömodell"
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återuppta provtagning
fyra gånger per år vid Sundets avloppsreningsverk för analys av narkotika.
Efter ett års genomförda provtagningar vid Sundets avloppsreningsverk
redovisa resultaten till kommunstyrelsen för beslut om fortsatta
provtagningar.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i § 302/2016 kommunchefen i uppdrag att utreda
möjligheterna för fortsatta analyser och skapande av en enhetlig metodik, en
ny ”Växjömodell”, för provtagning och analys så att jämförelser kommuner
emellan kan göras med större precision.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 221/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska ge
kommunchefen i uppdrag att återuppta provtagning
fyra gånger per år vid Sundets avloppsreningsverk för analys av narkotika.
Efter ett års genomförda provtagningar vid Sundets avloppsreningsverk
redovisa resultaten till kommunstyrelsen för beslut om fortsatta
provtagningar.
Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars 2017 lämnat en redovisning
av uppdraget och lämnat förslag till fortsättning av provtagningar. Av
skrivelsen framgår bland annat att mätningar av narkotika i Växjö stad är
värdefulla för att följa narkotikautvecklingen i Växjö kommun och som
underlag för förebyggande insatser.
Provtagningar vid Sundets avloppsreningsverk bör återupptas med
SWETOX som ny utförare av narkotikaanalyser med det batteri av
narkotikaanalyser de erbjuder (cannabis, amfetamin, metaamfetamin, kokain,
ecstacy och MDMA).
Kostnaderna för narkotikamätningar vid de kommunala gymnasieskolorna är
att bedöma som alltför höga i förhållande värdet av mätningar. Utgifter som
istället kan användas till utbildningsinsatser om narkotika och andra
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förebyggande insatser
Erfarenhetsutbyte bör ske med kommuner som genomför narkotikaanalyser,
utbildningsinsatser bör ske om de preparat som analyseras för att därefter ta
ställning till reviderad projektplan som även omfattar gymnasieskolorna.
Kostnaden för provtagning för de kommunala gymnasieskolorna är hög och
förutsätter goda förberedelser och planering för att hantera och värdera
provsvaren. Det finns inte kännedom om liknade provtagning på andra
skolor i landet då uppgifter om kommuner som genomför narkotikaanalyser i
avloppsvatten inte är samlade.
En tidsplan och kommunikationsplan ska upprättas. Kommunikationsplanen
ska innehåll en plan för hur information om provtagningen och om hur
svaren hanteras inom Växjö kommun och externt. Även en åtgärdsplan ska
upprättas efter genomförd provtagning, beroende på narkotikaanalysernas
resultat.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (hållbarhetschefen)
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 173

Dnr 2016-00238

Redovisning av uppdrag att ta fram ytterligare ett
träbyggnadsområde
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Arbetsutskottet beslutade i § 115/2016 att uppdra till kommunchefen att ta
fram ytterligare ett träbyggnadsområde under 2016 i samband med att
revideringen av träbyggnadsstrategin sker. Arbetet skulle ske i samråd med
Växjö Kommunföretag AB och stadsutvecklingsrådet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 220/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna redovisningen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 mars 2017 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att då det ursprungliga området
Välle Broar snart är fullbyggt har en arbetsgrupp med representanter från
kommunledningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Växjö
Kommunföretag AB (VKAB) tagit fram ett förslag på ett nytt utökat
träbyggnadsområde som ansluter till dagens Välle Broar.
Vid framtagandet av det föreslagna nya träbyggnadsområdet har ett antal
parametrar övervägts som talar för dess geografiska utbredning, samt
parametrar som kan tala emot det nya områdets placering, vilket framgår av
kommunchefens skrivelse.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen (planeringschefen)
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§ 174

Dnr 2017-00263

Ändring av tidplan delårsrapport augusti 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra datum för behandling av delårsrapport
augusti till den 3 oktober. Rapporten kommer då att behandlas av
arbetsutskottet och kommunstyrelsen samma dag.
Bakgrund
Ekonomer från kommunledningsförvaltningen, förvaltningar och
kommunala bolag har gjort en översyn av processen för delårsrapportering.
Syftet har varit att hitta effektiviseringsåtgärder samt att identifiera och
initiera lösningar avseende problem i dagens process.
Förvaltningar och bolag lämnar delårsrapporter till ekonomikontoret på
kommunledningsförvaltningen. Ekonomikontoret sammanställer en
konsoliderad rapport som skickas ut en vecka inför KSAU. I
processöversynen har tidsbrist adresserats som ett betydande problem i alla
led. Konsekvensen blir framförallt bristande tid för analys men också en stor
känslighet om nyckelpersoner blir sjuka eller är frånvarande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 243/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska besluta
att ändra datum för behandling av delårsrapport augusti till den 3 oktober.
Rapporten kommer då att behandlas av arbetsutskottet och kommunstyrelsen
samma dag.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 13 april 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att utifrån
processöversynen föreslås att delårsrapporten hanteras av KSAU och KS på
samma dag. Denna förändring innebär att flera arbetsdagar frigörs för
kvalitetssäkring och analys av kommunens delårsrapport.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen, (Ekonomi- och finanschefen),
Förvaltningschefer
VKAB
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§ 175

Dnr 2017-00147

Växjö kommunföretag AB:s skuldportfölj per 2016-1231
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Växjö Kommunföretags redovisning av
skuldportföljen per den 31 december 2016.
Bakgrund
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) redovisar sin skuldportfölj per den 31
december 2016. Enligt finanspolicyn ska den redovisas till kommunstyrelsen
vid års- respektive delårsbokslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 185/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna Växjö Kommunföretags redovisning av skuldportföljen per den 31
december 2016.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 14 mars 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att Växjö
kommunföretag AB:s (VKAB) låneskuld per 2016-12-31 uppgick till 7 435
mkr inklusive 402 mkr i utnyttjad kredit på koncernkontot. Växjöbostäder
och VÖFAB utnyttjar koncernkontot och använder det som byggkreditiv.
2015-12-31 uppgick låneskulden till 7 545 mkr varav 14 mkr var utnyttjad
kredit på koncernkontot.
Leasingen av Växjö Energis kraftvärmeblock ingår inte i låneskulden. Växjö
Energis leasingskuld för Sandvik 3 uppgick till 872 mkr 2016-12-31 jämfört
med 896 mkr 2015-12-31.
Vidare framgår av skrivelsen att Växjö kommuns utlåning till Växjö
kommunföretag AB uppgick till 304 mkr vid årsskiftet. Det är en minskning
med 363 mkr sedan förra årsskiftet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen (ekonomi- och finanschefen)
VKAB
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§ 176

Dnr 2015-00326

Kommunövergripande friluftsprogram för Växjö
kommun
Ärendet utgår från sammanträdet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Planeringskontoret
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§ 177

Dnr 2016-00541

Trafikverkets remiss av förslag av vägplan avseende
väg 25, Växjö- Kalmar, ombyggnad av Österleden med
ny trafikplats Fagrabäck, Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker granskningshandlingarna avseende rubricerat
ärende samtidigt som vi konstaterar att Trafikverket utförligt utrett och
motiverat varför det inte är aktuellt att genomföra bullerskyddsåtgärder
gentemot naturreservatet utifrån kommunens tidigare inkomna
remissyttrande i samband med samrådet av Vägplanen.
Bakgrund
Trafikverket har till Växjö kommun översänt granskningshandlingar
avseende Vägplan för ombyggnation av trafikplats Fagrabäck. Synpunkter
skall ha inkommit till verket senast 2017-05-03.
Växjö kommun har sedan tidigare berett ärendet genom att vara delaktig i
framtagandet av handlingarna. Kommunen har dessutom lämnat synpunkter i
samband med samrådsprocessen av nämnda Vägplan (Kommunstyrelsen §
264/2017) . I samband med denna samrådsprocess lämnade
kommunstyrelsen ett positivt yttrande med tillstyrkan av Vägplanen med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Tillsammans med denna tillstyrkan
lämnades även synpunkter på Vägplanen i form av att bullerdämpande
åtgärder gentemot Fyllerydsskogen skulle genomföras i enlighet med WSPs
PM från 2016-04-15.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 215/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska
tillstyrka granskningshandlingarna avseende rubricerat
ärende samtidigt som vi konstaterar att Trafikverket utförligt utrett och
motiverat varför det inte är aktuellt att genomföra bullerskyddsåtgärder
gentemot naturreservatet utifrån kommunens tidigare inkomna
remissyttrande i samband med samrådet av Vägplanen.
Kommunchefen har i en skrivelse den 11 april 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det nu kan
konstateras, av översända handlingar, att Trafikverket låtit
genomföra en utförlig konsekvensutredning kring detta och kommit fram till
att intrånget i Fyllerydsskogen skulle bli så stort att det blir svårt att motivera
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utifrån projektet och de i projektet uppställda kriterier som trafiklösningen
skall lösa avseende gestaltning, minimerat intrång i reservatet och hur
trafikplatsen möter staden. Utredningen konstaterar vidare att några
riktvärden antagna av riksdagen för rekreationsområden inte finns.
Trafikverket är således inte skyldig att åtgärda bullret i Fyllerydsskogen,
men möjlighet finns fortfarande för Växjö kommun att uppföra
bullerskyddsåtgärder om man så önskar.
Kommunen kan dessutom konstatera att vad som hänt i ärendet sedan vi
hade detsamma på samråd är att Länsstyrelsen godkänt den till Vägplanen
framtagna Miljökonsekvensbeskrivningen samt att kommunen och
Trafikverket kommit överens om finansiering och medfinansiering av
trafiklösningen.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen avstyrker granskningshandlingarna.
Per Schöldberg (C) med instämmande av Nils Fransson (L): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Trafikverket
För kännedom
Kommunchefen (trafikplaneringschefen)
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden
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§ 178

Dnr 2016-01023

Trafikverkets ansökan om upphävande av del av
Fylleryds naturreservat för ombyggnad av väg 25,
Österleden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 och 7 §§ miljöbalken
(1998:808) i enlighet bilagda handlingar att ändra naturreservatet Fylleryd
enligt följande:
- 12 ha upphävs och 17 ha utökas, alltså en total arealökning med 5 ha,
- syftet ändras för att framhäva områdets variation med bevarandet av
naturvärden knutna till många olika naturtyper,
- den reviderade skötselplanen för reservatets långsiktiga vård fastställs,
- föreskrifterna ändras till dagens standard och förutsättningar,
- samt att Växjö kommun genomför övriga kompensationsåtgärder som i
enlighet med miljöbalken kompenserar för upphävandet.
Bakgrund
Skälet till att reservatet som bildades den 13 augusti 1998 (95/0486) behöver
ändras är Trafikverkets ansökan om upphävande av del av reservatet till följd
av planerna på att bygga om riksväg 25 och 27 vid trafikplats Fagrabäck och
Österleden. Riksväg 25 är en nationell stamväg av riksintresse som idag
brister vad gäller framkomlighet, kapacitet och trafiksäkerhet.
Kapacitetsbristen drabbar såväl pendlare, transporter som kollektivtrafik, där
trafikprognoserna pekar på att stora problem kan uppkomma vid redan små
trafikökningar. Trafikverket har utrett frågan och kommit fram till att det
krävs en storskalig lösning med planskilda korsningar och mittseparerad
2+2-väg.
Trafikprognoserna har länge pekat på att det krävs en ombyggnad av
trafikplatsen och när Fylleryds naturvårdsområde inrättades 1998 beslutades
det om en särskild zon för kommande utbyggnad av infrastruktur. Denna zon
på 7 ha har dock nu visats vara otillräcklig eftersom den inte ger utrymme
för av- och påfarter.
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Naturreservatet har höga värden för friluftsliv och biologisk mångfald. Enligt
miljöbalken krävs synnerliga skäl för upphävande. Det synnerliga skälet är
kraven på fungerande infrastruktur där riksväg 25 är av riksintresse för
kommunikationer enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Vägen ska ha planskilda
korsningar och 100 km/h.
Enligt miljöbalken måste upphävande kompenseras. Trafikverket och Växjö
kommun har upprättat ett förslag på skadelindring och kompensation som
bland annat handlar om att spara skog inom trafikplatsen, utöka reservatet
samt att vidta åtgärder som höjer värdena inom reservatet för friluftslivet och
för den biologiska mångfalden. Därför krävs ny avgränsning, nya föreskrifter
och ny skötselplan. De värdehöjande åtgärderna för friluftslivet har
utarbetats i samarbete med berörda föreningar. Det nya förslaget innebär
också en fördel för delar av Högstorp som får planskild gång- och cykelbana
över riksväg 25 till Fylleryd.
Förslaget till ändring, inkluderade delvis upphävande, har varit på samråd
från den 18 januari till 15 mars 2017. Inkomna synpunkter samt Växjö
kommuns hantering och bemötande av inkomna synpunkter återfinns i
bilagd samrådsredogörelse.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 218/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska besluta
följande:
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 och 7 §§ miljöbalken
(1998:808) i enlighet bilagda handlingar att ändra naturreservatet Fylleryd
enligt följande:
- 12 ha upphävs och 17 ha utökas, alltså en total arealökning med 5 ha,
- syftet ändras för att framhäva områdets variation med bevarandet av
naturvärden knutna till många olika naturtyper,
- den reviderade skötselplanen för reservatets långsiktiga vård fastställs,
- föreskrifterna ändras till dagens standard och förutsättningar,
- samt att Växjö kommun genomför övriga kompensationsåtgärder som i
enlighet med miljöbalken kompenserar för upphävandet.
Kommunchefen har i en skrivelse den 11 april 2017 redogjort för ärendet
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och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö kommuns
bedömning är att det finns synnerliga skäl för att upphäva
delar av naturreservatet Fylleryd, och att upphävandet kompenseras i skälig
utsträckning. Beslut och skötselplan måste dock ändras för att möjliggöra
upphävandet samt genomförandet av kompensationsåtgärder och för
friluftslivet återställande och värdehöjande åtgärder.
Trafiklösningen finansieras gemensamt av Trafikverket och Växjö kommun
och kompensationsåtgärder och återställning av elljusspår mm till nuvarande
standard ses som åtgärder inom projektet.
Värdehöjande åtgärder för friluftslivet kräver särskild finansiering på 4 mkr
som får hanteras i Växjö kommuns budget för 2019.
Ändringen av naturreservatet har varit ute på samråd under perioden 18
januari till 15 mars 2017. Inkomna yttranden bifogas till ärendet.
Yrkanden
Nils Fransson (L) med instämmande av Per Schöldberg (C): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen avstyrker ändring av naturreservatet
Fylleryd.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (Kommunekologen)
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§ 179

Dnr 2017-00165

Strålskyddsmyndighetens remissförslag till föreskrifter
om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier
samt föreskrifter om kontrollköp
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt miljö – och hälsoskyddsnämndens
beslut i § 47/2017 på Strålskyddsmyndighetens remissförslag till föreskrifter
om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier samt föreskrifter om
kontrollköp.
Bakgrund
Växjö kommun har fått möjlighet att yttra sig över Remissförslag till
föreskrifter om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier samt
föreskrifter om kontrollköp.
I den nya föreskriften för kosmetiska exponeringar föreslås bland annat
anmälningsplikt för kosmetiska exponeringar samt att kommunen blir
tillsynsmyndighet.
Föreskriften om kontrollköp ger tillsynsmyndigheten möjlighet att utföra
kontrollköp.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 219/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska lämna
yttrande enligt miljö – och hälsoskyddsnämndens beslut i § 47/2017 på
Strålskyddsmyndighetens remissförslag till föreskrifter om kosmetiska
exponeringar och kosmetiska solarier samt föreskrifter om kontrollköp.
Miljö – och hälsoskyddsnämnden har i § 47/2017 sammanfattat sina
synpunkter i den fil för remissvar som Strålsäkerhetsmyndigheten skickat
tillsammans med remissen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill även framföra följande:
Nämnden har inte haft tillgång till de förslag till ny strålskyddslag och
strålskyddsförordning med bestämmelser som ligger till grund för dessa
föreslagna föreskrifter. Tillgång till de föreslagna lag - och
förordningstexterna hade kunnat underlätta läsningen och bedömningen av
de föreslagna föreskrifterna. Nämnden delar inte helt strålsäkerhetsmyndighetens bedömningar i konsekvensutredningarna.
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Strålsäkerhetsmyndigheten skriver, när det gäller kosmetiska solarier, att den
beräknade tidsåtgången för att ta fram ett egenkontrollprogram är två till fyra
timmar. Den faktiska tiden att upprätta egenkontrollprogram, när det finns
kunskap om de olika delar av regelverken som ska dokumenteras, är
troligtvis relativt väl uppskattad. Men många små verksamheter, ofta
enskilda företag, som omfattas av krav på dokumenterad egenkontroll enligt
miljöbalken och förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll,
framför i tillsynskontakter att arbetet med att dokumentera
egenkontrollarbetet upplevs mycket svårt och tidskrävande. Det är troligt att
detta regelverk uppfattas som lika betungande. Det kräver också stora
tillsynsinsatser med omfattande uppföljning att ställa krav på dokumenterad
egenkontroll, vilket även innebär ökade tillsynskostnader för verksamheterna
utöver planerade tillsynsbesök. Motsvarande reaktioner från verksamheten
och behov av tillsyn kan rimligtvis förväntas även för kosmetiska
exponeringar även om tiden för framtagande av egenkontrolldokumentation
beräknats något högre där.
När det gäller kontrollköp skriver Strålsäkerhetsmyndigheten att det inte
bedöms behövas några omfattande informationsinsatser eftersom
möjligheten för kontrollköp redan finns för tillsyn gällande åldersgräns för
inköp av tobak och folköl. I Växjö kommun, och troligtvis i flera andra
kommuner, ligger tillsynsansvaret för folköl idag inte hos miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Det innebär att kunskapen om kontrollköp inte finns
hos den tillsynsmyndighet som föreslås vara ansvarig för det nya regelverket
och att utbildningsinsatser alltså behövs.
Beslutet skickas till
Strålskyddsmyndigheten
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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§ 180

Dnr 2017-00175

Växjö kommuns mångfaldspris 2017
Kommunstyrelsens beslut
1 . Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommuns mångfaldspris 2017
tilldelas:
Lyckans höjd HVB (hem för vård och boende)
Motivering: Lyckans höjd har med beslutsamhet och stort engagemang
arbetat för att ta tillvara olika personligheter, bakgrunder, ursprung, åldrar
och erfarenheter, för att skapa en trygg och framgångsrik verksamhet.
Personalen på Lyckans Höjd ser olikheterna hos medarbetarna och
ungdomarna som styrkor. Arbetsplatsen Lyckans höjd är ett gott exempel på
vad mångfald kan åstadkomma för arbetsglädje och resultat.
Det är viktigt att i sammanhanget framhålla att det finns många hem för vård
och boende inom Växjö kommun som gör ett fantastiskt arbete med sitt stora
och viktiga uppdrag och priset kan därför på ett sätt ses att tillfalla alla HVB.
Detta år var det Lyckans höjd som nominerades och fick priset för sitt arbete
inom sitt unika och engagerade arbetslag.
Växjö Titans
Motivering: Växjö Titans är en förening som arbetar långsiktigt och aktivt
för jämlikhet och för att motverka och ifrågasätta begränsande normer.
Växjö Titans menar att samhörighet och trygghet är något som skapas
tillsammans. Klubben strävar efter att alla ska känna sig trygga, sedda och
accepterade oavsett könsuttryck, etnicitet, religion, utseende och sexuell
läggning. Klubbens motto ”bakom varje individ står ett helt lag” är ett led i
arbetet för ett sammanhållet Växjö.
Växjö Titans är ett bra exempel på att idrottsföreningar är viktiga för att
bidra till mångfalden och sammanhållningen i Växjö kommun.
2 . Kommunstyrelsen fördelar 2/3 av prissumman (15 000 kronor) till det
externa priset och 1/3 av prissumman (7 000 kronor) till det interna priset.
Prissumman för det interna priset ska användas till någon form av
arbetsplatsrelaterad social personalaktivitet.
3 . Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Växjö kommuns mångfaldspris delas ut för att uppmärksamma växjöbor,
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företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö
kommunkoncernen som bedrivit ett målmedvetet arbete för mångfald,
sammanhållning och likabehandling av människor. Mångfaldspriset är en del
av Växjö kommunkoncerns arbete för att uppnå de målsättningar som finns i
mångfaldsprogrammet.
Priset är tvådelat:
 Ett pris för samhällsperspektivet "Ett sammanhållet Växjö" för
företag, organisationer, enskilda personer.
 Ett för verksamhet- och medarbetarperspektivet för Växjö kommuns
verksamheter/arbetsplatser.
Priset kan delas ut till fysiska och juridiska personer med anknytning till
Växjö kommun. Såsom växjöbor, företagare, organisationer och föreningar.
Priset kan delas ut till samma mottagare mer än en gång, men inte två år i
rad. Om ingen lämplig mottagare av priset kan utses, ska priset inte delas ut.
Priset består av ett diplom, ett konstverk och/eller en summa pengar till ett
totalt värde av maximalt 50 % av prisbasbeloppet (44 800 kronor år 2017).
Fördelning av pengasumman mellan pristagarna beslutas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 242/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska fatta
följande beslut:
1 . Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommuns mångfaldspris 2017
tilldelas:
Lyckans höjd HVB (hem för vård och boende)
Motivering: Lyckans höjd har med beslutsamhet och stort engagemang
arbetat för att ta tillvara olika personligheter, bakgrunder, ursprung, åldrar
och erfarenheter, för att skapa en trygg och framgångsrik verksamhet.
Personalen på Lyckans Höjd ser olikheterna hos medarbetarna och
ungdomarna som styrkor. Arbetsplatsen Lyckans höjd är ett gott exempel på
vad mångfald kan åstadkomma för arbetsglädje och resultat.
Det är viktigt att i sammanhanget framhålla att det finns många hem för vård
och boende inom Växjö kommun som gör ett fantastiskt arbete med sitt stora
och viktiga uppdrag och priset kan därför på ett sätt ses att tillfalla alla HVB.
Detta år var det Lyckans höjd som nominerades och fick priset för sitt arbete
inom sitt unika och engagerade arbetslag.
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Växjö Titans
Motivering: Växjö Titans är en förening som arbetar långsiktigt och aktivt
för jämlikhet och för att motverka och ifrågasätta begränsande normer.
Växjö Titans menar att samhörighet och trygghet är något som skapas
tillsammans. Klubben strävar efter att alla ska känna sig trygga, sedda och
accepterade oavsett könsuttryck, etnicitet, religion, utseende och sexuell
läggning. Klubbens motto ”bakom varje individ står ett helt lag” är ett led i
arbetet för ett sammanhållet Växjö.
Växjö Titans är ett bra exempel på att idrottsföreningar är viktiga för att
bidra till mångfalden och sammanhållningen i Växjö kommun.
2 . Kommunstyrelsen fördelar 2/3 av prissumman (15 000 kronor) till det
externa priset och 1/3 av prissumman (7 000 kronor) till det interna priset.
Prissumman för det interna priset ska användas till någon form av
arbetsplatsrelaterad social personalaktivitet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 april 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag på pristagare.
Ärendet har beretts av integrations- och mångfaldsberedningen den 20 april
2017 och beredningen lämnar nu förslag till pristagare och motivering för
beslut av kommunstyrelsen utifrån de bestämmelser som gäller för
närvarande.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Pristagarna
Kommunchefen (hållbarhetschefen)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
44 (63)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-05-02

§ 181

Dnr 2017-00203

Medborgarförslag om utbildning samt tävling om
Växjös grönaste familj
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att uppdra till
kommunchefen att undersöka möjligheterna att någon del av förslaget kan
vävas in i arbetet med ”Växjös gröna gärning”.
Bakgrund
Ett medborgarförslag som inkom 16 mars 2017 föreslås att Växjö kommun
engagerar invånarna i arbetet med att göra Växjö till Europas grönaste stad
genom att anordna en tävling om vem som kan bli ”Växjös grönaste familj”.
Förslagsställaren föreslår att tävlingen föregås av en utbildning som lär
medborgare hur man ska leva för att minska klimatpåverkan.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 april att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 223/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ska besvara
medborgarförslaget med att uppdra till kommunchefen att undersöka
möjligheterna att någon del av förslaget kan vävas in i arbetet med ”Växjös
gröna gärning”.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (hållbarhetschefen)
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 182

Dnr 2017-00251

Motion om strategisk satsning på solenergi - Carin
Högstedt (V) och Eva-Britt Svensson (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att dess förslag kommer tas
upp i samband med arbetet med Agenda 2030.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) och Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige uppdrar till berörda nämnder och styrelser i samverkan
med berörda delar av näringslivet göra en strategisk genomgång av
möjligheter till mer användning av solenergi, och sätta upp mål för en
utökning av andelen solenergi i Växjö kommun.
Motionärerna skriver att Växjö kommun borde göra en rejäl och medveten
satsning på att öka användningen av solenergi, både av privatpersoner,
näringsliv och offentlig sektor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 227/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara motionen med att dess förslag kommer tas upp i samband med
arbetet med Agenda 2030.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Catharina Winberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 183

Dnr 2017-00022

Motion om ungdomspolitiskt handlingsprogram - Malin
Lauber (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att uppdra till
kommunstyrelsen att genomföra en omvärldsanalys för att få fram exempel
på hur andra kommuner arbetar med ungdomsfrågor. När denna utredning är
klar tas beslut om hur arbetet ska bedrivas framöver.
Bakgrund
Malin Lauber (S) har i en motion inkommen den 10 januari 2017 föreslagit
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen, tillsammans med nämnder
och styrelser, i uppdrag att utarbeta ett ungdomspolitiskt handlingsprogram
med fokus på levnadsvillkor och inflytande.
Lauber skriver i motionen att barn och ungdomar är framtiden för Växjö
kommun och därför måste deras tankar, åsikter och levnadsvillkor särskilt
beaktas och tas på allvar. I motionen föreslås därför att Växjö kommun
arbetar strukturellt över alla nämnder med tydliga mål när det gäller
ungdomarnas levnadsvillkor. Kommunen bör göra regelbundna
uppföljningar av ungas levnadsvillkor och ta tillvara ungas kunskap och
erfarenhet. Idag används den så kallade LUPP-enkäten, men detta är, enligt
motionen, inte tillräckligt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 226/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara motionen med att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en
omvärldsanalys för att få fram exempel på hur andra kommuner arbetar med
ungdomsfrågor. När denna utredning är klar tas beslut om hur arbetet ska
bedrivas framöver.
Kommunchefen har i en skrivelse redogjort för ärendet. Av skrivelsen
framgår bland annat att ett ungdomspolitiskt handlingsprogram är positivt
för ungdomar i Växjö kommun och ett stöd för kommunkoncernens arbete
för ungdomars goda levnadsvillkor och inflytande. Det har framkommit
behov av ett gemensamma forum för ungdomsfrågor för att skapa ett bättre
kunskapsunderlag för det ungdomsarbete som bedrivs i förvaltningar och
bolag. Växjö kommun behöver hitta nya metoder för att arbeta med social
hållbarhet och systematik för att arbeta med ungdomars uppväxtvillkor och
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delaktighet och inflytande i samhället.
Ett ungdomspolitiskt handlingsprogram förutsätter att det avsätts tid för
arbetet såväl inom förvaltningarnas och bolagens egen organisation som
deltagande och delaktighet i det koncerngemensamma arbetet. Ett
ungdomspolitiskt handlingsprogram förutsätter att resurser avsätts för att
genomföras.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 184

Dnr 2017-00040

Motion om att underlätta för barn som lever i
ekonomiskt utsatta familjer - Malin Lauber (S) och
Martin Edberg (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att konstatera at
frågeställningarna som tas upp i motionen rör viktiga och prioriterade
områden för Växjö kommun, samt att man i den ordinarie verksamheten
ständigt arbetar för att underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta
familjer.
Bakgrund
Malin Lauber (S) och Martin Edberg (S) har inkommit med en motion om att
underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Lauber och
Edberg föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i
samarbete med berörd nämnd:
• öka medvetenheten hos politiker om barnfattigdomens utbredning och
konsekvenser
• se till att skolan blir avgiftsfri på riktigt
• säkerställa att det finns barnrättsperspektiv i handläggning av
försörjningsstöd
• skapa meningsfulla, kostnadseffektiva fritidsaktiviteter
• införa förskola på den tid föräldrar behöver
• säkerställa att vi har nollvision för vräkning av barn.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 205/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara motionen med att konstatera att frågeställningarna som tas upp i
motionen rör viktiga och prioriterade områden för Växjö kommun, samt att
man i den ordinarie verksamheten ständigt arbetar för att underlätta för barn
som lever i ekonomiskt utsatta familjer.
Kultur – och fritidsnämnden har i § 23/2017 lämnat följande yttrande:
Detta yttrande avser framförallt området att skapa meningsfulla kostnadsfria
fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden erbjuder idag ett flertal
aktiviteter som är kostnadsfria för deltagarna. Vad gäller barn och unga
specifikt har verksamheterna/aktiviteterna ett främjande perspektiv som
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riktar sig till alla men som givetvis kan ha stor betydelser för mindre
gynnade grupper att få uppleva en betydelsefull fritid.
Kultur – och fritidsnämnden har sedan listat ett antal exempel på aktiviteter
som bedrivs i nämndens regi till exempel programverksamhet på Araby Park
Arena, särskilda insatser genom avgiftsfri lovverksamhet på höst-, sport-,
påsk- och sommarlovet, pilotprojektet ”Idrott och demokratiska rättigheter”
med mera.
Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott har i § 53/2017 yttrat sig
enligt nedan:
Nämnden för arbete och välfärd rekommenderar kommunstyrelsen att
besvara de nedan berörda förslagen med hänvisning till förvaltningen för
arbete och välfärds skrivelse.
Av skrivelsen daterad 28 februari 2017 framgår bland annat att förvaltningen
har rutiner för barnperspektiv vid handläggning av försörjningsstöd. Ett av
den nyskapade boendeenhetens uppdrag är bland annat att arbeta
förebyggande för att försöka förhindra avhysning. Ett av boendeenhetens
prioriterade mål i enhetens målkort är att inga barnfamiljer vräks.
Utbildningsnämnden har i § 55/2017 lämnat följande yttrande:
Utbildningsnämnden avstyrker motionen i de delar som rör
utbildningsnämndens ansvarsområde med anledning av att kommunen
erbjuder förskola på den tid som vårdnadshavare behöver och att kommunen
följer Skolinspektionens riktlinjer för avgifter i skolan.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Martin Edberg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 185

Dnr 2017-00103

Motion om en IB-skola för regional tillväxt - Anna Tenje
(M), Cheryl Jones Fur (MP), Jon Malmqvist (KD), Per
Schöldberg (C), Nils Fransson (L)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att ge utbildningsnämnden i
uppdrag att ta fram underlag för att sedan kunna ta ställning till huruvida
start av en grundskoleverksamhet med IB-standard är möjlig eller inte.
Bakgrund
Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C) Cheryl Jones Fur (MP), Jon Malmkvist
(KD) och Nils Fransson (L) har i en motion inkommen den 10 februari
föreslagit att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram
underlag för start av en ny grundskola med IB-standard. Vidare föreslås att
en ny grundskola med IB-standard startas, med en engelskspråkig profil och
med samma kursplan som övriga IB-skolor i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 206/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara motionen med att ge utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram
underlag för att sedan kunna ta ställning till huruvida start av en
grundskoleverksamhet med IB-standard är möjlig eller inte.
Utbildningsnämnden har i § 54/2017 lämnat följande yttrande:
Utbildningsnämnden är positiva till motionens förslag att ta fram underlag
för att sedan kunna ta ställning till huruvida en start av en grundskola med
IB-standard är möjlig eller ej.
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§ 186

Dnr 2017-00086

Medborgarförslag rörande nattomsorg för barn i Växjö
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att
Växjö kommun sedan tidigare tagit ställning till att inte erbjuda nattomsorg.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i februari 2017 föreslår förslagsställaren
att familjer som har behov av omsorg under nattetid istället för förskola
ansöker på arbete och välfärd som kartlägger varje enskild familjs situation.
Ersättning bör utgå till barnets omgivande nätverk och om inte nätverk finns,
bör omsorgen erbjudas i hemmet av anställd skötare för hemtillsyn.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 202/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska avslå
medborgarförslaget med hänvisning till att Växjö kommun sedan tidigare
tagit ställning till att inte erbjuda nattomsorg.
Arbete och välfärd har i § 59/2017 föreslagit att kommunstyrelsen avslår
medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningen för arbete och välfärds
bedömning. I förvaltningen skrivelse framgår det bland annat att det inte är
förenligt med Socialtjänstlagen (SoL) att införa begreppet nattomsorg som
en biståndsbedömd insats. Inte heller ger Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) sådana generella möjligheter som
medborgarförslaget efterlyser.
Utbildningsnämnden har i § 56/2017 yttrat sig enligt nedan:
Utbildningsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och ser det som ett
bidrag till debatten kring omsorg på obekväma tider. Utbildningsnämnden
har sedan tidigare tagit ställning till att Växjö kommun inte ska erbjuda
nattomsorg och avstyrker medborgarförslaget.
Yrkanden
Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Malin Lauber (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att nattomsorg ska
erbjudas de föräldrar och barn som behöver utan särskild prövning. Då
Växjö kommun har valt att organisera sin verksamhet så att barnomsorg
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ligger i utbildningsnämnden ansvarsområde, ska även nattomsorg hanteras
här. Det handlar inte om förskolans pedagogiska uppdrag, utan om
kommunens skyldighet att erbjuda barnomsorg. Barnomsorg används som en
samlande benämning för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och
skolbarnsomsorg.
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 187

Dnr 2017-00079

Medborgarförslag om gratis utdelning av halkskydd till
pensionärer
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motiveringen att ett
fortsatt och utvecklat fallförebyggande arbete är ett effektivare sätt att arbeta
för minskat antalet fallolyckor än att ge kostnadsfria broddar till
kommuninvånare.
Bakgrund
Ett medborgarförslag som inkom 30 januari 2017 föreslår att samtliga
pensionärer, och andra kommuninvånare som kan tänkas behöva, ska förses
med gratis halkskydd. Förslagsställaren föreslår att kostnaden delas mellan
Växjö kommun och Region Kronoberg.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 203/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska avslå
medborgarförslaget med motiveringen att ett fortsatt och utvecklat
fallförebyggande arbete är ett effektivare sätt att arbeta för minskat antalet
fallolyckor än att ge kostnadsfria broddar till kommuninvånare.
Omsorgsnämnden har i § 27/2017 lämnat följande yttrande:
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Omsorgsnämnden bedömer att ett fortsatt och utvecklat fallförebyggande
arbete är ett effektivare sätt att arbeta för minskat antal fallolyckor än att ge
kostnadsfria broddar till äldre kommuninvånare.
Yrkanden
Tomas Thornell (S): Kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att intentionerna i förslaget är bra men att
kommunen i ett första steg inför fria broddar/halkskydd till de som är 75 år
och äldre.
Catharina Winberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 188

Dnr 2017-00021

Medborgarförslag om att avskärma biltrafiken på
Söderleden vid Vallen från strandpromenaden längs
Växjösjön
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motiveringen att
växtlighet inte kommer minska det upplevda problemet med trafikbuller
utmed Söderleden.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i januari 2017 önskar förslagsställaren att
biltrafiken på Söderleden vid Vallen ska skärmas av från strandpromenaden
för att på så vis få en mer naturskön och avkopplande oas kring Växjösjön.
Förslagsställaren föreslår att detta kan ske genom att till exempel plantera
lägre träd och buskar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 204/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska avslå
medborgarförslaget med motiveringen att växtlighet inte kommer minska det
upplevda problemet med trafikbuller utmed Söderleden.
Tekniska nämnden har i § 46/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget att plantera växter då växtlighet inte kommer att minska
det upplevda problemet med trafikbuller utmed Söderleden.
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§ 189

Dnr 2016-00930

Medborgarförslag om tillfälliga ledsagningsinsatser för
synskadade med flera
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samverkan med
Synskadades riksförbund i Växjö ta fram ett behovsunderlag för att därefter
kunna utreda lämplig lösning för ledsagarinsatser i Växjö centrum.
2. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 december 2017
för beslut om eventuellt genomförande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag som inkom i oktober 2016 föreslår att Växjö kommun
inför tillfälliga ledsagarinsatser för synskadade med flera i Växjö centrum.
Förslagsställaren efterlyser en jourperson att ringa när de behöver hjälp med
ledsagning i Växjö centrum. Förslagsställaren nämner att detta kunde läggas
som en del av cityvärdarnas uppdrag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 224/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med Synskadades riksförbund i
Växjö ta fram ett behovsunderlag för att därefter kunna utreda lämplig
lösning för ledsagarinsatser i Växjö centrum samt att uppdraget ska
återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 december 2017 för beslut om
eventuellt genomförande.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 11 april 2017 föreslagit att
kommunchefen får i uppdrag att i samverkan med Synskadades riksförbund i
Växjö ta fram ett behovsunderlag för att därefter kunna utreda lämplig
lösning för ledsagarinsatser i Växjö centrum. Uppdraget återrapporteras till
kommunstyrelsen för beslut om genomförande.
Kommunstyrelsens samverkansråd föreslår i § 32/2016 att förslaget tillstyrks
eftersom ett införande av någon form av tillfälliga ledsagningsinsatser
antingen via jourtelefon eller genom en utökning av cityvärdarnas uppdrag
(eller att de blir fler) är ett mycket bra förslag. Tillfälliga ledsagningsinsatser
skulle öka tillgängligheten i Växjö centrum och göra skillnad för många
besökare. Vid ett eventuellt införande behöver det göras en tydlig och bra
kommunikationsplan.
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Tekniska nämnden ställer sig i § 45/2017 positiv till medborgarförslaget och
rekommenderar att kommunchefen får i uppdrag att samverka med
Synskadades Riksförbund för att hitta en lösning för ledsagarinsatser.
Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Carin Högstedt (V) och Per
Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 190

Dnr 2017-00260

Medborgarförslag om rökförbud i busskurerna
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till förslaget men avvaktar eventuellt
införande av rökförbud i busskurer tills tobaksdirektivets slutbetänkande har
behandlats av riksdagen.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom den 7 april föreslås att det införs
rökförbud i busskurerna i Växjö kommun. Förslagsställaren menar att om det
inte finns lagrum för införande av förbud skulle man kunna sätta upp skyltar
där man ber rökare visa hänsyn till medpassagerarna och istället röka utanför
kuren.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 225/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara medborgarförslaget enligt följande:
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till förslaget men avvaktar eventuellt
införande av rökförbud i busskurer tills tobaksdirektivets slutbetänkande har
behandlats av riksdagen.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S):
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Anna Tenje (M): bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 191

Dnr 2017-00246

Revidering av verksamhetsområde för kommunens
allmänna vatten- och avloppsanläggning i norra Öjaby
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer ett nytt verksamhetsområde för allmän
vatten- och spillvattenanläggning i norra delen av Öjaby i enlighet med
kartbilaga till tekniska nämndens beslut i § 51/2017.
Bakgrund
Tekniska förvaltningens VA-avdelning fick under 2016 en förfrågan om
anslutning till kommunalt vatten och avlopp för en avstyckning från
fastigheten Öjaby 20:79 i norra delen av Öjaby. Den nya fastigheten samt tre
andra fastigheter ligger i en grupp utanför, men precis intill, gränsen för
verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i
norra Öjaby.
De tre befintliga fastigheterna har idag enskilda anläggningar för vatten och
spillvatten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 207/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
fastställa ett nytt verksamhetsområde för allmän vatten- och
spillvattenanläggning i norra delen av Öjaby i enlighet med kartbilaga till
tekniska nämndens beslut i § 51/2017.
Tekniska nämnden har i § 51/2017 beslutat följande:
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ett
nytt verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i norra
delen av Öjaby enligt bifogad karta.
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§ 192

Dnr 2017-00264

Revidering av finanspolicy för Växjö kommunkoncern
Kommunstyrelsens förslag
1 . Kommunfullmäktige beslutar godkänna revideringen av Finanspolicy för
Växjö kommunkoncern.
2 . Kommunfullmäktige beslutar att vid utlåning av kommunens
överlikviditet till bolagen ska borgensavgiften reduceras med 22 % av
gällande borgensavgift. Detta gäller så länge avdragsrätt för räntan inte
medges.
Bakgrund
Det har sedan inkomstskattelagen ändrades 2013 uppstått osäkerhet kring
möjligheterna för kommunala bolag att dra av räntekostnader för lån från
kommuner. Osäkerheten består i att skatteverket i varje enskilt fall ska pröva
huruvida kommuners villkor och utlåning är affärsmässiga så att den så
kallade ventilen i skattelagstiftningen kan bli tillämplig.
Skatteverket kom med ett allmänt ställningstagande 2014-03-10 vilket
innehöll en mer restriktiv syn än tidigare på ränteavdrag vid kommuners
utlåning av överlikviditet till kommunala bolag. I korthet framför
Skatteverket att kapitaltillskott ska övervägas i stället för lån.
Vid utlåning av kommunens överlikviditet till kommunägda bolag nekar
Skatteverket numera bolagen ränteavdrag. Mot bakgrund av detta har sedan
en tid all nyutlåning från kommunen stoppats och merparten av VKAB:s lån
från kommunen har ersatts med extern upplåning. Detta har fått till följd att
kommunen har fått en stor överlikvitet, drygt en miljard. Med dagens
räntenivåer, och med tillåtna planeringsinstrument enligt finanspolicyn, har
det visat sig vara i stort sett omöjligt att över huvud taget få någon
avkastning på dessa medel.
Skatteverket har i omprövningsbeslut 2016-11-23 nekat VKAB avdrag för
räntor på lån till Växjö kommun avseende inkomståret 2014. VKAB har
2017-01-30 överklagat Skatteverkets omprövningsbeslut till
Förvaltningsrätten.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 228/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska fatta
följande beslut:
1 . Kommunfullmäktige beslutar godkänna revideringen av Finanspolicy för
Växjö kommunkoncern.
2 . Kommunfullmäktige beslutar att vid utlåning av kommunens
överlikviditet till bolagen ska borgensavgiften reduceras med 22 % av
gällande borgensavgift. Detta gäller så länge avdragsrätt för räntan inte
medges.
Kommunchefen har i en skrivelse den 11 april 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-06, § 489, om en revidering av då
gällande Finanspolicy för Växjö kommunkoncern. För att det ska bli möjligt
för kommunen att låna ut överlikviditeten till bolagen måste nu följande
förändring göras på sidan 7 tredje stycket i policyn:
Nuvarande text: Utlåning får, med beaktande av denna policy, ske till
direkt
eller indirekt hel- eller delägda bolag i den mån räntan är avdragsgill för
bolagen.
Förslag ny text: Utlåning får, med beaktande av denna policy, ske till direkt
eller indirekt hel- eller delägda bolag.
Gällande finanspolicy bifogas. Föreslagen förändring framgår där av
överstrykning på sidan 7.
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§ 193

Dnr 2017-00267

Förvärv av fastigheten del av Öjaby 2:3
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Öjaby 2:3 om ca 187
928 kvm. Köpeskillingen är
sjumiljonerfemhundrasjuttontusenetthundratjugo (7 517 120) kronor jämte
övriga villkor, bilaga 1 (köpekontrakt).
Bakgrund
Öjaby 2:3 är belägen inom ett område i västra Växjö som är utpekat i
översiktsplanen som verksamhetsområde. Växjö kommun har efter
förhandling blivit erbjuden att köpa fastigheten del av Öjaby 2:3 mot en
köpeskilling om sjumiljonerfemhundrasjuttontusenetthundratjugo kronor.
Växjö kommuns förvärv villkoras av att kommunfullmäktige godkänner
avtalet genom beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 244/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ska
godkänna förvärv av fastigheten Öjaby 2:3 om ca 187 928 kvm.
Köpeskillingen är sjumiljonerfemhundrasjuttontusenetthundratjugo (7 517
120) kronor jämte övriga villkor, bilaga 1 (köpekontrakt).
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 12 april 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
markområdet har ett gynnsamt logistiskt läge med sin närhet till
Växjö flygplats och väg 30 och utgör ett viktigt strategiskt förvärv för
kommunen i ett led att skapa ett nytt större verksamhetsområde i västra
Växjö.
Större rådighet över mark utpekad som verksamhetsmark i översiktsplanen
underlättar framtida planläggning av området väster om flygplatsen. Detta
bidrar till att skapa bättre förutsättningar att uppfylla verksamhetsmål i
budget om att ha minst 150 ha planlagd verksamhetsmark i beredskap, samt
att uppfylla särskilt uppdrag i budget om att tillskapa minst ett nytt större
verksamhetsområde.
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§ 194

Dnr 297092

Övrigt
Inga övriga frågor behandlades på sammanträdet.
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