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Tjänstepersoner
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Johansson Svensson, redovisningschef § 2
Paul Herbertsson, planeringschef §§ 2-3
Ingemar Waldemarsson, senior rådgivare § 5
Ann-Sofie Nylander Johansson, administrativ chef,
kultur – och fritidsförvaltningen § 5
Anna Karlsson, utvecklingschef § 6
Martin Fransson, sekreterare

Övriga

Carl-Olof Bengtsson (S), ordförande kommunens
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Sven Pehrson (C), vice ordförande kommunens
revisorer § 4

Justering
Justerare

Malin Lauber

Plats och tid

Kommunkansliet

Justerade paragrafer

§§ 1-62

Ajournering

Fika 14:50 – 15:05

Anmärkning

Ärendena behandlades i ordningen §§ 1 – 6, 37, 7 –
52, 54, 53, 55 – 62
Ingen allmänhetens frågestund genomfördes då
inga frågor ställdes.

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Per Schöldberg

Justerare

……………………………………
Malin Lauber
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2018-01-16 är justerat.
Anslagsdag

2018-01-22

Anslaget tas ner

2018-02-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

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

Underskrift
………………………………………………………
Martin Fransson
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§1

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Malin Lauber (S) till att justera protokollet.
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§2

Dnr 318412

Information om mark- och exploatering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Den 1 januari 2018 tillämpas ändrade principer för exploateringsredovisning
i Växjö kommun på grund av lagkrav men förändringen ska också ge ökad
transparens och spårbarhet samt bättre underlag för styrning och uppföljning.
Johanna Svensson, redovisningschef och Paul Herbertsson, planeringschef
redogör för de förändringar som genomförts och hur förändringarna påverkar
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och gemensam finansiering.
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§3

Dnr 2017-00693

Fastställande av markpris på Bredvik för etapp 3
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar följande markpris för stadsutvecklingsprojekt
Bredvik etapp 3:
• Bostadskvarter som tillåter upp till 2 våningar: 900 kr/m2.
Prissättningen avser mark i befintligt skick (råmark) och oavsett
upplåtelseform.
Vid en eventuell grovterrassering av tomterna får ett självkostnadspris läggas
på markpriset för terrasseringen.
Bakgrund
Detaljplanen för Bergkvara 6:26 m.fl. (Bredvik) vann laga kraft 2014-01-09.
Fastslaget pris finns sedan tidigare för etapp 1 och 2 på 800 kr/m2 för
bostadskvarter som tillåter upp till 2 våningar. Bostadskvarter högre än två
våningar tillåts inte i etapp 3.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 583/2017 föreslagit att kommunstyrelsen antar
följande markpris för stadsutvecklingsprojekt Bredvik etapp 3.
• Bostadskvarter som tillåter upp till 2 våningar: 900 kr/m2.
Prissättningen avser mark i befintligt skick (råmark) och oavsett
upplåtelseform.
Vid en eventuell grovterrassering av tomterna får ett självkostnadspris läggas
på markpriset för terrasseringen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 6 december 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en oberoende
värdering av marken för Bredvik gjordes 2014. Värderingen visar att
radhustomterna har ett värde på 400 000 kr/tomt. Föreslagen prisnivå är
medvetet lagd lägre än värderingen. Detta för att ligga i nivå med liknande
försäljningar som kommunen genomfört i Växjö (Hovshaga centrum, 800
kr/m2 och Torparängen, 900 kr/m2).
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§4

Dnr 319462

Information från kommunens revisorer om iakttagelser
i den grundläggande granskningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Carl-Olof Bengtsson (S), ordförande kommunens revisorer, informerar om
planer på grundläggande granskning på vissa områden. En är sjukskrivningar
men också på andra områden hos nämnden för arbete och välfärd och
utbildningsnämnden.
Bengtsson redogör för genomförd granskning av sjukskrivningarna och
betonar bland annat att denna typ av frågor ska behandlas i hela nämnden
eller styrelsen och inte bara i utskott. Det är också viktigt att ta upp denna
typ av frågor som egna ärenden och inte bara i samband med bokslut eller
liknande. Det är också viktigt med protokollföringen av dessa punkter, vad
som diskuteras och vad nämnden eller styrelsen kommer fram till.
Bengtsson betonar slutligen kommunstyrelsens uppsiktsplikt och
kommunens revisorer kommer följa upp en tidigare granskning på detta
område.
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§5

Dnr 2017-00760

Stöd till Växjö DFF
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Växjö DFF en engångspremie
på 1,2 mkr 2017 för avancemanget till Damallsvenskan. Kostnaden ska vid
behov belasta kommunstyrelsens eget kapital 2017.
2. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Växjö DFF ett utvecklingsstöd
under tre år som en del i satsningen på damfotbollen i Växjö kommun.
Stödet uppgår för 2018 till 350 tkr. Därefter sker en avtrappning med 100 tkr
per år för att avslutas år 2020.
3. Kommunstyrelsen beslutar att utvecklingsstödet för 2018 på 350 tkr
vid behov ska belasta kommunstyrelsens eget kapital 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att erbjuda Växjö DFF ett kommunalt lån om
maximalt 1,5 mkr att upptas under 2018 med amorteringsfrihet det första
året. Räntan för lånet ska vara marknadsmässig med ett påslag
motsvarandeborgensavgiften.
Bakgrund
Växjö är en framgångsrik idrottskommun med en förhållandevis bred
representation av idrotter i eliten. Hittills har dock damrepresentationen varit
väldigt låg. Från och med 2018 spelar Växjö DFF i Damallsvenskan och det
betyder mycket för idrottskommunen Växjö.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 17/2018 föreslagit följande beslut till
kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Växjö DFF en engångspremie
på 1,2 mkr 2017 för avancemanget till Damallsvenskan. Kostnaden
ska vid behov belasta kommunstyrelsens eget kapital 2017.
2. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Växjö DFF ett utvecklingsstöd
under tre år som en del i satsningen på damfotbollen i Växjö
kommun. Stödet uppgår för 2018 till 350 tkr. Därefter sker en
avtrappning med 100 tkr per år för att avslutas år 2020.
3. Kommunstyrelsen beslutar att utvecklingsstödet för 2018 på 350 tkr
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vid behov ska belasta kommunstyrelsens eget kapital 2018.
Vidare har arbetsutskottet föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att
erbjuda Växjö DFF ett kommunalt lån om maximalt 1,5 mkr att upptas under
2018 med amorteringsfrihet det första året. Räntan för lånet ska vara
marknadsmässig med ett påslag motsvarande borgensavgiften.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 januari 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
eftersom damelitidrott tidigare saknats vill Växjö kommun satsa extra för att
premiera den utvecklingsresa Växjö DFF gjort sedan starten 2014. Därför
föreslås att kommunstyrelsen går in med en särskild premie på 1 200 000
kronor 2017 för avancemanget till Damallsvenskan vilket medför en
möjlighet för föreningen att ytterligare positionera sig i elitidrotten.
Yrkanden
Per Schöldberg (C) med instämmande av Cheryl Joner Fur (MP) och Malin
Lauber (S) Rose-Marie Holmqvist (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
Växjö DFF

.
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§6

Dnr 2017-00715

Uppsägning av avtal med Växjö o Co gällande
Turistbyrån
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avtalet med Växjö och Co avseende
turistbyråverksamheten sägs upp och turistbyråverksamheten återgår till
kommunens egen regi senast 31 december 2020.
Bakgrund
Växjö kommun har inlett samarbete med Jernhusen AB om att uppföra nytt
stadshus i kombination med station. En stadshusutredning har föreslagit att
turistbyråverksamheten då ska återgå i kommunal regi som en del av
kommunens service till medborgare och besökare med lokalisering i
stadshuset.
Turistinformation levereras idag huvudsakligen digitalt samt via så kallade
infopoints vilka drivs i samverkan mellan kommuner och kan vara
lokaliserade på hotell och besöksmål i länet. Den snabba förändringstakten
kommer med all sannolikhet att fortsätta, där digitala lösningar gör det
möjligt att möta besökaren på nya sätt.
Växjö kommuns kontaktcenter har de senaste åren utvecklat en
sammanhållen medborgarservice som hjälper medborgare att få svar på
frågor som rör kommunens verksamhet eller komma i kontakt med rätt
person på kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 15/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
avtalet med Växjö och Co avseende turistbyråverksamheten sägs upp och
turistbyråverksamheten återgår till kommunens egen regi senast 31 december
2020.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 8 december 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att avtalet med
Växjö och Co avseende turistbyråverksamheten föreslås sägas upp och
turistbyråverksamheten föreslås återgå till kommunens egen regi senast 31
december 2020 mot bakgrund av nytt stadshus, utvecklingen för en
sammanhållen medborgar- och besökarservice genom kontaktcenter,
utveckling av infopoints samt ökad informationsspridning digitalt.
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Stora samordningsvinster bedöms finnas i att samordna den personliga
servicen av turistinformationen i Växjö med kontaktcenters
medborgarservice.
Avtalet omfattar en ersättning på 2 207 631 kronor för 2017 till Växjö och
Co för turistbyråverksamheten. Uppsägning av avtalet innebär övergång av
personal vid turistbyrån till Växjö kommun.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Växjö och Co
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§7

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Magnus P Wåhlin (MP) informerar om att han den 8 januari 2018
undertecknat ett avtal för Växjö kommuns del rörande nätverket Organic
Cities.
Oliver Rosengren (M) informerar om att han deltagit i träffar med
civilsamhället där man diskuterat hur ensamkommande som fått sin ålder
uppskriven inte ska behövas flyttas runt i Sverige.
Sofia Stynsberg (M) informerar om att det tilltänkta regionala
avfallsbolagets tillfälliga styrelse har träffats första gången.
Kommunchef Monica Skagne informerar om att jul och nyårshelgerna varit
lugna, och att Växjö kommunkoncern arbetat fram en rutin för god
beredskap. Vidare informerar kommunchefen om att två bränder nyligen ägt
rum, bland annat på en förskola på Teleborg.
Per Schöldberg (C) informerar om att Region Kronoberg bjudit in till
kommunalt forum rörande avsiktsförklaring för bredband.
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§8

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Ordförande i Växjö kommunföretag AB (VKAB) Catharina Winberg (M)
informerar om en översyn av ägardirektiven för de kommunala bolagen.
Vidare informerar Winberg om att en systemuppdatering för Boplats Växjö
kommer genomföras vilket innebär en del förändringar, samt om
Växjöbostäders underhållsbudget.
Winberg informerar även om att ombyggnad pågår av Kampagården till
förskola samt att Migrationsverket lämnar tillbaka lägenheter till
Vidingehem som kan användas för etableringsboende.
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§9

Dnr 2017-00006

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 31 oktober, 14 november
och 21 november redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 14
november redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö Kommunföretag AB:s protokoll från den 16 november redovisas för
kommunstyrelsen.
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§ 10

Dnr 2017-00007

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut
om delegering enligt 6 kap 33 § Kommunallagen. Redovisningen i rapporten
gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 27 november 2017 till och
med den 7 januari 2018. Beslut som redovisas i liggare är registrerade
mellan 28 november 2017 och 31 december 2017.
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§ 11

Dnr 2017-00687

Val av ersättare i kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott efter Camilla Albinsson (KD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Jon Malmqvist (KD) till ny ersättare i
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott till och med 2018-1231.
Bakgrund
Camilla Albinsson (KD) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag i kommunen.
Kommunfullmäktige har beviljat hennes avsägelse från uppdraget i
kommunstyrelsen och då faller också uppdraget som ersättare i
organisations- och personalutskottet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Camilla Albinsson
Jon Malmqvist
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 12

Dnr 2017-00261

Redovisning av uppdrag rörande förstudie
Välfärdsteknik i vardagen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av förstudien.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i § 144/2017 kommunchefen i uppdrag att genomföra
en förstudie kring förutsättningar för framtidens teknik i omsorgstagares
boende ur ett kommunalt perspektiv.
Förstudiens syfte är att tjäna som vägledning och beslutsunderlag för
satsningar på välfärdsteknik.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 565/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av förstudien.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 31 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
förstudien visar att införande av välfärdsteknik kan ge tydliga fördelar i både
livskvalitet och verksamhetseffektivisering. Kostnader för de enskilda
satsningarna ska normalt kunna tas inom ramarna för ordinarie
verksamhetsutveckling, men i ett inledningsskede krävs extra finansiering
för teknik och kompetenshöjande insatser. På längre sikt kommer
digitalisering att ge positiva effekter både på kvalitet, kvantitet och ekonomi.
Vidare framgår av kommunchefens skrivelse att en breddsatsning på digitala
välfärdstjänster har alla förutsättningar att lyckas i Växjö kommun.
Engagemang och kunskap hos politiken, verksamheterna, stödfunktionerna
och brukarorganisationerna bildar tillsammans med ett välutvecklat stadsnät
en stark grund att utgå från.
Beslutet skickas till
För kännedom
Pensionärsorganisationerna
Personalorganisationerna
Förstudiestyrgruppen (kommunchefen, IT-chefen, VD Växjöbostäder,
förvaltningschef omsorgsförvaltningen)
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§ 13

Dnr 2016-00277

Redovisning av uppdrag att ta fram ett nytt program för
Technical Visits
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget och antar nytt
program för Technical Visits.
Bakgrund
Växjö kommun erbjuder Technical Visits med syftet att sprida kunskap om
Växjö kommuns arbete med bland annat biogas, VA och fossilbränslefria
lösningar. Växjö är en populär stad att besöka för Technical Visits,
framförallt på miljöområdet. Technical Visits ska bidra till att marknadsföra
Växjö såväl som regionen, stärka vår identitet som Europas grönaste stad
och skapa nätverk för affärs- och verksamhetsutveckling. Besökarna
kommer från alla världsdelar men främst från Asien. Även andra svenska
kommuner besöker Växjö för att höra mer om vårt framgångsrika
miljöarbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i mars 2016 kommunchefen i uppdrag
att ta fram ett nytt program för Technical Visits. Nytt programförslag med ny
prissättning som börjar gälla från den 1 januari 2018 är framarbetat av
kommunikationsenheten. Seminarierna i det nya programmet är framtagna
utifrån efterfrågan och intresse hos målgrupperna. Det går även att boka
andra ämnen/teman om så önskas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 566/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av uppdraget och antar nytt program för Technical Visits.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 25 september 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
prissättningen baseras på statistik från tidigare år. Under 2016 fakturerades
åtta besök. I genomsnitt bokas 1,5 programpunkter/besök. Det
genomsnittliga priset per besök baserat på ny prismodell är 12 500 kronor
inklusive booking fee. De nya priserna gäller från 1 januari 2018.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunikationschefen
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§ 14

Dnr 2017-00441

Redovisning av uppdrag om att ta fram
behovsunderlag för att utreda ledsagarinsatser i Växjö
centrum
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av underlaget om
behovet av tillfällig ledsagning. Underlaget ska användas för att
utreda lämplig lösning för ledsagarinsatser i Växjö centrum, inte
minst vad gäller utvecklingen av stationsområdet.
2. Ärendet ska återredovisas till kommunstyrelsen senast oktober 2018.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i oktober 2016 framfördes önskemål om
att införa tillfälliga ledsagarinsatser för synskadade med flera i Växjö
centrum. Kommunfullmäktige beslutade i § 101/2017 att uppdra till
kommunstyrelsen att i samverkan med SRF Växjö ta fram ett
behovsunderlag för att därefter kunna utreda lämplig lösning för
ledsagarinsatser i Växjö centrum.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 581/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av underlaget om behovet av tillfällig ledsagning. Underlaget
ska användas för att kunna utreda lämplig lösning för ledsagarinsatser i
Växjö centrum, inte minst vad gäller utvecklingen av stationsområdet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 november 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
det finns ett behov av att komplettera den särskilda organisation för
ledsagning som finns och hanteras av biståndshandläggare på
omsorgsförvaltningen.
Två olika former av behov har identifierats:
• kortare och planerade bokningar av ledsagning till och från t.ex. buss,
butik eller mötesplats när man har en tid att passa. Bokningen bör ha
en viss flexibilitet så att man kan ringa och ändra om något annat har
hänt.
• akuta ledsagningar som behövs när något hänt som inte kan planeras
för.
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Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Tomas Thornell (S) och Carin
Högstedt (V):
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av underlaget om
behovet av tillfällig ledsagning. Underlaget ska användas för att
utreda lämplig lösning för ledsagarinsatser i Växjö centrum, inte
minst vad gäller utvecklingen av stationsområdet.
2. Ärendet ska återredovisas till kommunstyrelsen senast oktober 2018.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt Eva Johanssons yrkande.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
SRF Växjö
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§ 15

Dnr 2017-00034

Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten för
Växjö kommun att starta ett pilotprojekt med syfte att
öka måluppfyllelsen genom ökad motion och rörelse i
skolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av pilotprojektet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 322/2016 att uppdra till kommunstyrelsen
att i samverkan med utbildningsnämnden utreda möjligheten för kommunen
att starta ett pilotprojekt med syfte att öka måluppfyllelsen genom ökad
motion och rörelse i skolan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 601/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
återrapporteringen av pilotprojektet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 8 november 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
pilotprojektet Fysisk aktivitet för livet pågår enligt projektplanen med
mycket god delaktighet av personal, elever och föräldrar. Projektet är väl
förankrat inom förvaltningen, inom Elin Wägnerskolan och bland föräldrar.
Samarbetet mellan skolledning, projektledare och gymnastiklärare har
fungerat mycket bra. Elin Wägnerskolan har för närvarande ingen
gymnastiksal och fysisk aktivitet bedrivs på Arenastaden och andra platser.
Eleverna har transporterat sig med cykel vilket skapat nya vanor och
förbättrad konditionen. Projektet är i överensstämmelse med forskning inom
området som pekar på sambanden mellan fysisk aktivet och hälsa och
inlärning.
Pilotprojektet kommer att följas upp med en slutrapport 2018.
Beslutet skickas till
För kännedom
Hållbarhetschefen
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§ 16

Dnr 2017-00190

Redovisning av uppdrag till VKAB att se över det
framtida ägandet av vindkraftverket i Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar VKAB:s beslut i § 175/2017 och godkänner
redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i § 66/2017 Växjö kommunföretag AB (VKAB) i
uppdrag att se över det framtida ägandet av vindkraftverket i Ockelbo
kommun, detta med anledning av en skrivelse från Jon Malmqvist (KD).
Malmqvist har i skrivelsen beskrivit hur dåvarande Hyresbostäder under
2012 beslutade att köpa ett vindkraftverk i Ockelbo kommun. En av
anledningarna var, enligt skrivelsen, att man skulle kunna dra nytta av vissa
skattetekniska förmåner. Kort efter att vindkraftverket införskaffats ändrades
reglerna och de skattemässiga fördelarna försvann till stor del. Enligt
skrivelsen kan man ifrågasätta det förvaltningseffektiva i att nuvarande
Växjöbostäder äger något som inte tillhör deras kärnkompetens.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 602/2017 föreslagit att kommunstyrelsen noterar
VKAB:s beslut i § 175/2017 och godkänner redovisningen av uppdraget.
VKAB har i § 175/2017 fattat följande beslut:
Styrelsen för VKAB godkänner Växjöbostäders beslut om att behålla
vindkraftverket i Ockelbo.
Växjöbostäders styrelse beslutade i § 61/2017 att behålla vindkraftverket.
Växjöbostäder har efter extern värdering konstaterat att en försäljning skulle
ge en stor reaförlust och att vindkraftverket är mer värt i Växjöbostäders ägo.
Inget ytterligare nedskrivningsbehov föreligger om Växjöbostäder behåller
vindkraftverket.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö kommunföretag AB
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§ 17

Dnr 2015-00493

Redovisning av uppdrag rörande Begäran till
omsorgsnämnden att återkomma med en
kostnadsberäkning inför hjälpmedelscentral
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 114/2013 att uppdra åt kommunchefen att
uppta överläggningar med landstinget Kronoberg angående en gemensam
hjälpmedelscentral.
I juni 2015 beslutade sedan kommunstyrelsen i § 219/2015 följande:
Kommunstyrelsen avskriver uppdraget då omsorgsnämnden arbetar med
ärendet. Kommunstyrelsen tillskriver omsorgsnämnden med en begäran om
att nämnden ska återkomma till kommunstyrelsen med en kostnadsberäkning
för hjälpmedelscentralen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslog i § 11/2018 att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av uppdraget.
Omsorgsnämnden har i § 91/2017 beslutat följande:
1. Omsorgsnämnden avslutar uppdraget kring gemensam
hjälpmedelsverksamhet.
2. Detta beslut ersätter omsorgsnämndens beslut § 85/2015 i samma
fråga.
I omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 8 november 2017 framgår att en
kostnadskalkyl presenterades i maj 2017. I kalkylen ingick fasta kostnader
för hjälpmedelsverksamheten utifrån befintliga uppdrag och kostnader i
berörda kommuner. Personalresurs och ambitionsnivå för verksamheten
framgick också.
Utifrån kostnadskalkyl och ambitionsnivå har berörda kommuner tagit
ställning. Kommunerna i Tingsryd, Lessebo och Alvesta ställde sig positiva
till förslaget. Representanter för projektet från Växjö kommun konstaterade
redan i början av året att kostnaderna i befintlig verksamhet var betydligt
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lägre än de kostnader som presenterades i det nya samarbetet. I kalkylen som
presenterades i maj framgick att Växjö kommun fick ökade kostnader
motsvarande 1 200 000 kronor.
Projektledningen kallade till ett möte med berörda efter sommaren 2017 med
anledning av de kostnadsfördelningar som framgick i kalkylen. Vid mötet
beskrev Växjö kommun intresse för en gemensam hjälpmedelsverksamhet
under förutsättning att kostnaderna för Växjö kommun reducerades med en
miljon kronor. I förslaget för en gemensam verksamhet saknades
beskrivningar kring samordning och effektivisering. Det påtalades från
Växjö kommun vid flera tillfällen att förväntningarna kring samarbetet var
bibehållen eller högre kvalitet till samma eller till en lägre kostnad. Med
anledning av det uppkomna läget ombads Växjö kommun att inkomma med
förslag på hur kalkylen och kostnadsfördelningen kunde förändras.
Primärvårds- och rehabiliteringscentrum ställde sig tveksamma till att det var
möjligt att bedriva en kvalitetssäker och god hjälpmedelsverksamhet med de
resursminskningar det skulle innebära att minska kostnaden motsvarande
önskemålen från Växjö kommun.
Övriga berörda kommuner var också tveksamma. Förslaget från Växjö ledde
därmed inte projektet vidare till en lösning och uppdraget avslutas därmed.
Beslutet skickas till
För kännedom
Omsorgsnämnden
Region Kronoberg
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§ 18

Dnr 2017-00510

Redovisning av uppdrag rörande tillfälligt
studentboende på Hovslund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 328/2017 att uppdra till omsorgsnämnden
och Växjöbostäder AB att möjliggöra tillfälliga studentlägenheter på
Hovslund.
Anledningen till beslutet var en skrivelse från Ulf Hedin (M), Sven
Johansson (C), Gunnel Jansson (MP), Camilla Albinsson (KD) och Stanley
Källner (L). Av skrivelsen framgick sammanfattningsvis att Blågröna Växjö
vill använda tomma lägenheter på Hovslunds särskilda boende som tillfälliga
studentlägenheter fram tills hela kvarteret ska byggas om. Detta med
anledning av det ökade söktrycket till Linnéuniversitetet i kombination med
bostadsbristen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 10/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av uppdraget.
Omsorgsnämnden har i § 93/2017 beslutat följande:
Omsorgsnämnden godkänner att uthyrning av lägenheter i det särskilda
boendet på Hovslund möjliggörs i samarbete med Växjöbostäder till
studenter och kommunplacerade i enlighet med förvaltningschefens
redovisning.
Beslutet skickas till
För kännedom
Omsorgsnämnden
Växjöbostäder AB
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§ 19

Dnr 2017-00713

Prissättning av mark på Arenastaden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande markpriser gäller vid markförsäljning
för bebyggelse inom stadsutvecklingsprojektet Arenastaden:
Bostäder: 2000 kr/m2 BTA
Kontor: 1500 kr/m2 BTA
Priserna gäller till och med 31 december 2018 oavsett upplåtelseform och
exklusive alla anslutningsavgifter. Parkeringsgarage under byggnad, terrass
eller mark medräknas inte i prisgrundande areaberäkning.
Bakgrund
Förslaget innebär att prisnivå hålls oförändrad mot tidigare beslut från 2016.
Sedan det förra beslutet bedöms marknadsvärdet generellt ha stigit fram till
sommaren 2017 och därefter sjunkit tillbaka. Just nu påverkas marknaden av
ett stort utbud av nyproducerade bostadsrätter vilket gör marknadsvärdet
svårbedömt.
Kommunstyrelsen tog år 2016 (KS/2016:772) beslut om prissättning inom
stadsutvecklingsprojektet Arenastaden enligt följande:
Bostäder: 2000 kr/m2 BTA
Kontor: 1500 kr/m2 BTA
Beslutet gällde till och med 31 december 2017.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 603/2017 föreslagit att kommunstyrelsen fattar
nedanstående beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att följande markpriser gäller vid markförsäljning
för bebyggelse inom stadsutvecklingsprojektet Arenastaden:
Bostäder: 2000 kr/m2 BTA
Kontor: 1500 kr/m2 BTA
Priserna gäller till och med 31 december 2018 oavsett upplåtelseform och
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exklusive alla anslutningsavgifter. Parkeringsgarage under byggnad, terrass
eller mark medräknas inte i prisgrundande areaberäkning.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 december 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
våren 2017 tecknades avsiktsförklaringar med fyra företag avseende
byggnation av bostäder inom den del av Arenastaden som kallas område 1.
Dessa fyra företag har samarbetat med kommunen om en ny detaljplan en
längre tid. Avsiktsförklaringarna kom till då planarbetet fick göra en nystart i
samband med bullerproblematik vid befintlig konstgräsplan. En ny
detaljplan är nu under framtagande och markanvisningsavtal kommer att
tecknas när byggherrarnas respektive markområden är avgränsade. I
avsiktsförklaringar hänvisas prissättning till beslut i kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
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§ 20

Dnr 2017-00566

Tillgänglighetsinventeringar i Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upphandla en
framåtsyftande inventering.
2. Upphandlingen ska vara genomförd senast 30 juni 2018.
3. Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet med Region Västra
Götaland om medverkan i Tillgänglighetsdatabasen, version 2.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 221/2015 om att gå med i
Tillgänglighetsdatabasen version 2 (TD2) som ett led i systematiskt
tillgänglighetsarbete. Inventeringsarbetet utfördes under nio månader 2016
av två personer via det etablerade programmet för arbetsmarknadspraktik.
Eftersom de av olika skäl valde att avsluta sina anställningar innan deras
kontrakt löpte ut avstannade.
En utvärdering har gjorts med syfte att belysa en mer framåtsyftande
inriktning på inventeringsarbetet, varför detta nu redovisas till
kommunstyrelsen tillsammans med förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 582/2017 föreslagit nedanstående beslut:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upphandla en
framåtsyftande inventering.
2. Upphandlingen ska vara genomförd senast 30 juni 2018.
3. Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet med Region Västra
Götaland om medverkan i Tillgänglighetsdatabasen, version 2.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 november 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en
utvärdering av arbetet med Tillgänglighetsdatabasen under 2016 och
2017 visar på att för effektivitetens skull, för högre utväxling av finansiella
resurser och en högre måluppfyllelse skulle det vara bättre med en annan typ
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av inventeringsåtgärd för Växjö kommun. Detta i syfte att få en väl
fungerande rapportfunktion till fastighetsägare där brister kan undanröjas
och där ansvariga får upp ögonen för målgruppen. Förslagsvis görs detta
genom en åtgärdsplan för varje anläggning.
Den totala kostnaden för en framåtsyftande inventering bedöms uppgå till
100tkr per år varav 40 tkr redan finns avsatt i kommunstyrelsens
internbudget 2018 för systemavgiften för TD2. Kvarstår 60 tkr i
investeringskostnad som faller inom ramen för den nämnd eller bolag vars
verksamhetsmiljö inventeras. Medel för detta avsätts inom budget.
Uppskattningsvis inventeras åtta anläggningar årligen och uppdraget
implementeras genom ledning av hållbarhetsgruppen. Förfrågan om anbud
görs via en offentlig upphandling för att ge möjlighet till såväl privata som
sociala företag och handikapporganisationer att lämna anbud.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Hållbarhetschefen
För kännedom
Alla nämnder och bolag
Upphandlingschefen
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§ 21

Dnr 2017-00762

Utlysning av ansökan och riktlinjer för
integrationsmedel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utlysning av integrationsmedel ska ske enligt
nedanstående tidsplan och bilagda riktlinjer i enlighet med kommunchefens
skrivelser daterade 29 december 2017.
Bakgrund
Växjö kommun står inför utmaningar i fråga om arbetsmarknadsetablering,
boende och utanförskap för Växjös nya invånare. I Växjö kommuns budget
finns tre integrationspolitiska mål:
• Snabbare etablering av nyanlända
• En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett
bakgrund
• Minskad boendesegregation
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 19/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
utlysning av integrationsmedel ska ske enligt nedanstående tidsplan och
bilagda riktlinjer i enlighet med kommunchefens skrivelser daterade 29
december 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 29 december 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Kommunchefen har även i en skrivelse
daterad 29 december 2017 lämnat förslag till riktlinjer utvecklingsmedel
integration 2018. Av skrivelserna framgår att integration- och
mångfaldsberedningen föreslår att under 2018 fördela medel i syfte att stärka
nyanlända kvinnor och mäns, flickor och pojkars möjligheter till etablering i
samhället och minska utanförskapet. Insatserna ska syfta till att öka
måluppfyllelsen för de integrationspolitiska målen. Kommunstyrelsen har
10 procent av den statliga schablonersättningen för flyktingmottagande i
gruppen 20 år och äldre inom vilket utlysningen ryms.
Tidplan
Februari
31 mars
April
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utlysning
sista ansökningsdag
handläggning
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April
Maj
Maj

integration- och mångfaldsberedningen bereder förslag till
beslut
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
beslut i kommunstyrelsen

Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
För kännedom
Alla nämnder och styrelser
Förvaltningsekonomen
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§ 22

Dnr 2017-00560

Juryledamot Växjö och Kalmars stora Linnéstipendium
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser hållbarhetsdirektören vid Södra till
näringslivsrepresentant i juryn för Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium
för forskning inom ekologisk hållbar utveckling.
Bakgrund
I samband med Linnéuniversitets bildande instiftade Växjö och Kalmar
kommuner tillsammans ett forskningsstipendium för att stödja det nya
universitets arbete inom ekologisk hållbar utveckling. Stipendiets namn är
”Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk
hållbar utveckling”. 2015 permanentades forskningsstipendiet.
Juryn består av ordföranden i kommunstyrelsen i Kalmar respektive Växjö
kommun, rektor vid Linnéuniversitet samt två representanter från
näringslivet. Representanter från näringslivet utses av respektive kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 18/2018 föreslagit att kommunstyrelsen utser
hållbarhetsdirektören vid Södra till näringslivsrepresentant i juryn för
Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk
hållbar utveckling.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 16 november 2017, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Södras
hållbarhetsdirektör föreslås som näringslivsrepresentant i juryn eftersom
Södra representerar många egenföretagare (skogsägare) som finns spridda i
hela regionen och utanför regionen. Skogsbruk är en hållbar bransch och
Södra bedriver både egen forskning med sikte på framtiden dels stödjer
forskning vid Linnéuniversitetet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
För kännedom
Södra
Linnéuniversitetet
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§ 23

Dnr 2017-00758

Ändring av detaljplan, Växjö 9:32 m.fl.
(återvinningscentralen)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger, på begäran av tekniska nämnden, byggnadsnämnden i
uppdrag att ändra detaljplan Växjö 9:32 m.fl.
Bakgrund
Byggnadsnämnden beslutade i § 151/2016 att anta detaljplan för Växjö 9:32
m.fl. för att bland annat möjliggöra etablering av Växjö återbruksby. Planen
vann laga kraft 21 juli 2016. Tekniska nämnden beslutade i § 147/2016 om
att återbruksbyn ska uppföras i den befintliga återvinningscentralen (ÅVC)
på Norremark, samt att en ny återvinningscentral ska uppföras på samma
fastighet som dagens återvinningscentral. Beslutet bekräftades av
kommunfullmäktige i § 133/2016.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 16/2018 föreslagit att kommunstyrelsen ger, på
begäran av tekniska nämnden, byggnadsnämnden i uppdrag att ändra
detaljplan Växjö 9:32 m.fl.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Byggnadsnämnden
För kännedom
Planeringschefen
Tekniska nämnden
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§ 24

Dnr 2017-00558

Ny modell för intern utlåning till VA, renhållning och
biogas
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva sitt beslut från 1993-01-14, §
3, vilket innebär att den renodlade modellen med interna
låneförbindelser för utlåning till balansräkningsenheterna VA,
renhållning och biogas avskaffas.
2. Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2018-01-01 istället
successivt införa en ny modell för intern utlåning som innebär en
kombination av interna låneförbindelser och en så kallad
kontolösning, där balansräknings-enheterna drar medel på sina
respektive koncernkonton efter behov.
Bakgrund
Kommunchefen har i skrivelse daterad 2017-10-02 lämnat förslag till ny
modell för intern utlåning till VA, renhållning och biogas. Arbetsutskottet
beslutade 2017-10-31, § 480, att återremittera ärendet till kommunchefen för
att vidare utreda konsekvenserna av förslaget.
Den politiska ledningen har sedan tidigare tillsatt en grupp för att delta i
beredning av olika finansfrågor. Efter diskussioner med gruppen föreslås nu
följande lösning beträffande intern utlåning till VA, renhållning och biogas.
Syftet med den nya lösningen för hantering av interna lån är att minska
administrationen. Utgångspunkten för förslaget är att bibehålla trögrörlighet
och riskspridning när det gäller räntekostnaderna för att bibehålla stabila
taxor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 14/2017 föreslagit nedanstående till
kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva sitt beslut från 1993-01-14, §
3, vilket innebär att den renodlade modellen med interna
låneförbindelser för utlåning till balansräkningsenheterna VA,
renhållning och biogas avskaffas.
2. Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2018-01-01 istället
successivt införa en ny modell för intern utlåning som innebär en
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kombination av interna låneförbindelser och en så kallad
kontolösning, där balansräknings-enheterna drar medel på sina
respektive koncernkonton efter behov.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 december 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
låneförbindelserna inom VA för närvarande har en genomsnittlig återstående
räntebindningstid på 5 år. De nya låneförbindelserna föreslås få en löptid på
6 år vilket bör höja den genomsnittliga räntan. Å andra sidan kommer 1/12
av lånen att hanteras med rörlig ränta på koncernkontot. Eftersom den rörliga
räntan är lägre än den bundna bör detta ta ut en del av räntehöjningen som
övergången till 6-årsränta innebär.
Taxor kan komma att påverkas av förändrade räntekostnader eftersom det är
självkostnadsprincipen som gäller. Utvecklingen av räntekostnaderna beror
på det allmänna ränteläget, förfallna reversers räntenivåer samt
investeringsnivåer. Jämfört med nuvarande system bör det, sett över tid, bli
mycket små skillnader när det gäller räntekostnaderna om ränteläget är
relativt stabilt. I ett sjunkande ränteläge blir räntekostnaderna i det
föreslagna systemet något lägre och i ett stigande ränteläge något högre.
Trögrörligheten bedöms emellertid i stort sett bli densamma i det föreslagna
systemet och utan påverkan på taxorna.
Biogasen har idag 6 interna låneförbindelser och verksamheten är av
betydligt mindre omfattning än VA. En anpassning kommer att göras så att
låneförbindelsernas räntebindningstid sprids ut över en 6-årsperiod.
Beträffande renhållningen finns idag endast en låneförbindelse.
Verksamheten kommer inom kort att flyttas över till det nya regionala
avfalls-hanteringsbolaget, där beslut om finansiering kommer att tas i
särskild ordning.
Yrkanden
Nils Fransson (L) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 25

Dnr 2015-00761

Ledning och styrning för stadshusprojektet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens presidium till politisk
styrgrupp för det fortsatta arbetet med norra stationsområdet och
stadshusprojektet.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsätta en
extern, oberoende ekonomisk granskare för arbetet med norra
stationsområdet och stadshusprojektet.
3. Kommunstyrelsen noterar att en operativ styrgrupp bestående av
kommunchefen, projektledare för stadshuset och Vöfabs VD tillsätts.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 233/2017 om byggnation av nytt stadshus.
För vidare arbete kring projektet med stationsområdet och byggnation om
stadshus behöver beslut fattas om fortsatt styrning och ledning.
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 december 2017
informerade projektledare Ove Dahl och VD för Vöfab, Christer Carlsson,
om förslag på upplägg för det fortsatta arbetet kring norra stationsområdet
och stadshusprojektet.
Enligt förslaget kommer en politisk styrgrupp utses, bestående av
kommunstyrelsens presidium. Det kommer även tillsättas en extern,
oberoende granskare för att kontrollera och kritiskt granska arbetet. Den
externa granskaren rapporterar direkt till den politiska styrgruppen som i sin
tur förmedlar information vidare till kommunstyrelsen.
Även en operativ styrgrupp kommer enligt förslaget att tillsättas. Denna
kommer bestå av kommunchef Monica Skagne, projektledare Ove Dahl samt
Vöfabs VD Christer Carlsson. Även den operativa styrgruppen rapporterar
till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 13/2018 föreslagit nedanstående beslut:
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1. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens presidium till politisk
styrgrupp för det fortsatta arbetet med norra stationsområdet och
stadshusprojektet.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsätta en
extern, oberoende ekonomisk granskare för arbetet med norra
stationsområdet och stadshusprojektet.
3. Kommunstyrelsen noterar att en operativ styrgrupp bestående av
kommunchefen, projektledare för stadshuset och Vöfabs VD tillsätts.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
VD Vöfab
Projektledare stadshuset
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§ 26

Dnr 319705

Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen
gällande överklagat beslut om stadshuset
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande till Förvaltningsrätten i Växjö, över
laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande överklagande av
kommunfullmäktiges beslut om stadshuset i § 233/2017, i enlighet med
kommunchefens förslag i skrivelse daterad 2 januari 2018.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 233/2017 om byggnation av nytt stadshus
samt försäljning av befintligt kommunhus.
En kommuninvånare har i en skrivelse inkommen till förvaltningsrätten i
Växjö 14 december 2017 överklagat kommunfullmäktiges beslut.
Växjö kommun har i föreläggande från Förvaltningsrätten i Växjö
inkommen 2 januari 2018, fått möjlighet att svara över laglighetsprövning
enligt kommunallagen i ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 42/2018 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
yttrande till Förvaltningsrätten i Växjö, över laglighetsprövning enligt
kommunallagen gällande överklagande av kommunfullmäktiges beslut om
stadshuset i § 233/2017, i enlighet med kommunchefens förslag i skrivelse
daterad 2 januari 2018.
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Växjö
För åtgärd
Chefsjuristen
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§ 27

Dnr 2017-00684

Yttrande över remiss av förslag till affärsupplägg för
Växjö återbruksby
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ser positivt på möjlig lösning för Växjö återbruksby och
bereder ärendet i budgetberedningen inför 2019 års budget.
Bakgrund
Tekniska nämnden har lämnat förslag på affärsupplägg för Växjö kommuns
återbruksby. Förslaget innebär att kommunstyrelsen i ett inledande skede står
för kostnaderna relaterade till fastigheten från och med 2019 som inte täcks
av hyresintäkter. Kostnaden är beräknad till 1,7 miljoner kronor minus
hyresintäkter. På sikt är målsättningen att hyresintäkterna ska öka för att
finansiera fastighetskostnaderna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 43/2018 föreslagit att kommunstyrelsen ser positivt på
möjlig lösning för Växjö återbruksby och bereder ärendet i
budgetberedningen inför 2019 års budget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 januari 2018 redogjort för
ärendet och föreslagit kommunstyrelsen att hänskjuta ärendet till
budgetberedningen inför 2019 års budget eftersom det inte finns beslut om
finansiering av driftkostnaderna för återbruksbyn än.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Sofia Stynsberg (M) och Cheryl
Jones Fur (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Ekonomi – och finanschef
Budgetchef
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§ 28

Dnr 2017-00671

Skrivelse om intraprenadsättning inom Växjö kommunPernilla Torneus (M), Malin Lauber (S) och Stefan
Bergström (L)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsätta en utredning
för att antingen revidera befintliga riktlinjer eller ta fram separata för
utbildningsnämndens verksamhet så att möjligheten till intraprenadsättning
blir ett verkligt alternativ för enheter även inom utbildningsnämndens
verksamhet.
2. Ärendet ska redovisas till kommunstyrelsen senast i maj 2018.
Bakgrund
Pernilla Torneus (M), Malin Lauber (S) och Stefan Bergström (L) har i en
skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att kommunstyrelsen tillsätter en
utredning för att antingen revidera befintliga riktlinjer eller ta fram separata
för utbildningsnämndens verksamhet så att möjligheten till
intraprenadsättning blir ett verkligt alternativ för enheter även inom
utbildningsnämndens verksamhet.
Förslagsställarna beskriver att det finns ett flertal problem med nuvarande
Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun, bland annat att
det saknas övergripande principer för resursfördelning och resultatreglering
av intraprenader. Riktlinjerna klarar inte av att möte utbildningsnämndens
behov.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 567/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att tillsätta en utredning för att antingen revidera
befintliga riktlinjer eller ta fram separata för utbildningsnämndens
verksamhet så att möjligheten till intraprenadsättning blir ett verkligt
alternativ för enheter även inom utbildningsnämndens verksamhet.
Ordförande har i en skrivelse daterad 27 november redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Nils Fransson (L):
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1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsätta en utredning
för att antingen revidera befintliga riktlinjer eller ta fram separata för
utbildningsnämndens verksamhet så att möjligheten till intraprenadsättning
blir ett verkligt alternativ för enheter även inom utbildningsnämndens
verksamhet.
2. Ärendet ska redovisas till kommunstyrelsen senast i maj 2018.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt Malin Laubers (S) yrkande.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Utbildningsnämnden
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§ 29

Dnr 2017-00174

Skrivelse om arbetsgivarpolitik för ett jämställt Växjö Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Malin Lauber (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen i enlighet med redogörelsen i
kommunchefens skrivelse daterad 10 oktober.
Bakgrund
Karlsson Björkmarker (S) och Malin Lauber (S) har i en skrivelse
daterad 7 mars föreslagit att:
•
•
•
•
•
•
•

Anställning på heltid blir norm i alla Växjö kommuns verksamheter.
Tillsvidareanställning ska vara huvudregel i Växjö kommun
Tiden en person kan arbeta med tidsbegränsad anställning i Växjö
kommun innan den övergår i en tillsvidareanställning ska begränsas
till 12 månader.
Växjö kommun erbjuder barnomsorg på obekväma tider i den
omfattning det behövs.
Växjö kommun minimerar/avskaffar delade turer.
Växjö kommun erbjuder skyddskläder för utomhusbruk för förskole och fritidspersonal.
Växjö kommun aktivt arbetar för att föräldraförsäkringen ska tas ut
mer jämställt av kommunens anställda.

Flera av frågorna har motionerats om tidigare och även utretts.
Frågan om heltid har de senaste åren varit aktuell inom flera kommuner. I
samband med Laila Steins (S) motion år 2012 om att erbjuda heltid till alla
utreddes frågan. Kommunchefens skrivelse från ärendet (Dnr KS/2012:1070)
sammanfattade följande:
Av granskningen framgår att, även om sysselsättningsgraden successivt
ökat i Växjö kommun, så sker detta i långsam takt.
Omsorgsförvaltningens arbete med årsarbetstid sticker dock ut.
Grundförutsättningar för att kunna arbeta aktivt med ökade
sysselsättningsgrader anses vara:
1. Verksamhetsledningens uttalade vilja.
2. Verksamhetens organisering i lämpliga enheter som möjliggör
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gemensam bemanningsplanering dem emellan (geografisk närhet och
likhet i verksamhet).
3. Lokala arbetstidsavtal som stödjer en ekonomiskt effektiv
användning av personalresurserna
4. Bemanningsverktyg (IT-stöd) som stödjer effektiv administration och
synliggör möjligheter till samordning.
Beslutsunderlag
Organisations – och personalutskottet har i § 122/2017 föreslagit att
kommunstyrelsen besvarar skrivelsen i enlighet med redogörelsen i
kommunchefens skrivelse daterad 10 oktober.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 oktober redogjort för ärendet
och lämnat bedömning för respektive förslag i skrivelsen.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till organisations – och personalutskottets förslag.
Malin Lauber (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Bifall till
skrivelsen.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations – och
personalutskottets förslag.
Beslutet skickas till
HR-chefen
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§ 30

Dnr 2017-00270

Skrivelse om ärenden med "otillbörlig kontakt" inom
skolan- Jon Malmqvist (KD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att Växjö kommun följer
arbetsrättslig praxis i ärenden med ”otillbörlig kontakt” i enlighet med
kommunchefens beskrivning i skrivelse daterad 3 november 2017.
Bakgrund
Jon Malmqvist (KD) har i skrivelse daterad 12 april 2017 föreslagit att
kommunstyrelsen ska ge kommunstyrelsens organisations- och
personalutskott i uppdrag att utreda om ärenden där så kallad ”otillbörlig
kontakt” mellan lärare och elev har uppdagats ska leda till avsked per
automatik.
Beslutsunderlag
Organisations – och personalutskottet har i § 123/2017 föreslagit att
kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att Växjö kommun följer
arbetsrättslig praxis i ärenden med ”otillbörlig kontakt” i enlighet med
kommunchefens beskrivning i skrivelse daterad 3 november 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 3 november 2017 redogjort för
ärendet och lämnat följande bedömning:
Vilka sanktioner eller övriga åtgärder en arbetsgivare väljer att använda i
förhållande till en anställd som agerat förtroendeskadligt styrs av graden av
förtroendeskadlighet. Just begreppet ”otillbörlig kontakt” kan innehålla allt
från allmänt olämplig samtalston (vid sidan av eller i våra verksamheter) till
beteenden som gränsar till brottsligt beteende såsom sexuella trakasserier
(text, tal bild eller handling) eller våld/hot om våld. Frågan om otillbörliga
kontakter är dock inte enbart relaterad till förhållandet lärare-elev, utan kan
även uppkomma i förhållandet omsorgsgivare-brukare eller i andra
verksamheter.
Åtgärder som används i mildare fall kan vara samtal eller att skriftligen
erinra den anställde om vilka ansvar som följer av anställningen. Det är inte
ovanligt att man även omplacerar den anställde i syfte att underlätta för
elev/elever. Mer arbetsrättslig sanktion som används när
förtroendeskadligheten bedöms något större är skriftlig varning. Denna
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disciplinära åtgärd är avtalsrättsligt reglerad i kollektivavtalet Allmänna
bestämmelser. Det kan även här förekomma omplaceringar, men inte utifrån
ett disciplinärt perspektiv. I vissa fall kan även den anställde ges möjlighet
till andra arbetsuppgifter där de aktuella kontakterna inte längre ingår i
arbetsuppgifterna. I de fall förtroendeskadligheten är hög tillämpas avsked.
Är det däremot så att bevisläget är lågt (dvs att man bedömer sig inte kunna
vinna ärendet i Arbetsdomstolen) är det vanligt att man istället träffar enskild
överenskommelse om att avsluta anställningen, eller säger upp den anställde
på grund av personliga skäl.
Ovanstående förhållningssätt anses vara arbetsrättslig praxis.
Själva utredningsarbetet sker i normalfallet på respektive förvaltning med
stöd av personalkontoret. I vissa fall uppdras personalkontoret att även
genomföra själva utredningen. Växjö kommuns HR-chef har i dessa frågor
en samordnande funktion i syfte att säkra likvärdig hantering och bedömning
i ärendena.
Växjö kommuns personalkontor arbetar löpande med att uppdatera och
förankra gemensamma processer inom HR-området.
Beslutet skickas till
HR-chefen
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§ 31

Dnr 2017-00716

Skrivelse angående möjligheten att betrakta
hemtjänsten som "blåljus"- Ulf Hedin (M), Camilla
Albinsson (KD), Sven Johansson (C), Gunnel Jansson
(MP) och Stanley Källner (L)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen och uppdrar till kommunchefen att
skyndsamt utreda om det finns möjlighet att på något sätt kunna klassa
hemtjänsten som ”blåljus”, och om detta är möjligt ta fram ett beslutsärende
i frågan.
Bakgrund
I en skrivelse inkommen i december 2017 skriver Ulf Hedin (M), Camilla
Albinsson (KD), Sven Johansson (C), Gunnel Jansson (MP) och Stanley
Källner (L) att hemtjänsten i Växjö kommun tidigare haft speciella
parkeringstillstånd, som då bara gällt på kommunala parkeringar.
Förslagsställarna skriver att det borde vara tillräckligt att omsorgspersonalen
oroar sig för sina omsorgstagare och att de inte också ska behöva oroa sig för
att få parkeringsböter. Det vore därför bra om man, liksom ambulansen,
kunde få köra in i bostadsområden för att hjälpa omsorgstagare på natten.
Detta för att öka såväl omsorgstagarnas som personalens trygghet. Dessutom
skulle en sådan här uppvärdering av hemtjänstens personal kunna höja
statusen för yrket.
Skrivelsens författare föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att uppdra
åt kommunchefen att skyndsamt utreda om det finns möjlighet att på något
sätt kunna klassa hemtjänsten som ”blåljus” och att om detta är möjligt ta
fram ett beslutsärende i frågan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 604/2017 föreslagit att kommunstyrelsen bifaller
skrivelsen och uppdrar till kommunchefen att skyndsamt utreda om det finns
möjlighet att på något sätt kunna klassa hemtjänsten som ”blåljus”, och om
detta är möjligt ta fram ett beslutsärende i frågan.
Ordförande har i en skrivelse daterad 11 december redogjort för ärendet och
föreslagit kommunstyrelsen att bifalla skrivelsen och uppdra till
kommunchefen att skyndsamt utreda om det finns möjlighet att på något sätt
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kunna klassa hemtjänsten som ”blåljus”, och om detta är möjligt ta fram ett
beslutsärende i frågan.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Omsorgsnämnden
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§ 32

Dnr 2017-00702

Skrivelse rörande parkeringssituationen för
omsorgspersonal- Åsa Karlsson Björkmarker (S) och
Tomas Thornell (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten för
omsorgspersonal att använda fastighetsnära parkering.
Bakgrund
Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Tomas Thornell (S) har i en skrivelse
inkommen i december 2017 föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda möjligheten för omsorgspersonal att använda fastighetsnära parkering.
Förslagsställarna skriver att i Växjö kommun behöver vi som arbetsgivare se
till att våra anställda har de bästa möjliga förutsättningarna att utföra sitt
arbete, och att en förutsättning som behövs är tillgång till parkeringsplatser i
nära anslutning till omsorgstagare. Detta för att personalen allt för ofta
behöver parkera långt från omsorgstagaren och gå långa sträckor eller, i
värsta fall, göra en förbjuden parkering.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 605/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten för omsorgspersonal att
använda fastighetsnära parkering.
Ordförande har i en skrivelse daterad 11 december redogjort för ärendet och
lämnat följande förslag till beslut:
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att hänvisa till beslutet i §
604/2017 rörande att hemtjänsten ska kunna klassas som ”blåljus”.
Kommunchefen har där fått uppdrag om att skyndsamt utreda om
det finns möjlighet att på något sätt kunna klassa hemtjänsten som ”blåljus”,
och om detta är möjligt ta fram ett beslutsärende i frågan.
Yrkanden
Tomas Thornell (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Omsorgsnämnden
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§ 33

Dnr 2017-00720

Skrivelse rörande omvandling till trygghetsbostäderUlf Hedin (M), Camilla Albinsson (KD), Margareta
Jonsson (C), Gunnel Jansson (MP) samt Stanley
Källner (L)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen och ger kommunchefen i
uppdrag att se till att E-huset i Ingelstad, Backsvalan i Rottne och
Lyckans höjd i Lammhult efterhand görs om till trygghetsboenden.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att undersöka det
kommunala fastighetsbeståndet om det finns fler lämpliga fastigheter
för omvandling.
Bakgrund
Ulf Hedin (M), Camilla Albinsson (KD), Margareta Jonsson (C), Gunnel
Jansson (MP) samt Stanley Källner (L) har i en skrivelse inkommen i
december 2017 föreslagit att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag
att se till att det så kallade E-huset i Ingelstad, Backsvalan i Rottne och
Lyckans höjd i Lammhult efter hand görs om till trygghetsboenden, samt att
undersöka vårt kommunala fastighetsbestånd om det finns fler lämpliga
fastigheter för omvandling.
Förslagsställarna skriver att vid en snabb översiktskontroll av
fastighetsbeståndet i kommunens mindre orter, finns det ett antal byggnader
som ganska enkelt skulle kunna omvandlas till trygghetsboende.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 606/2017 föreslagit nedanstående beslut till
kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen och ger kommunchefen i
uppdrag att se till att E-huset i Ingelstad, Backsvalan i Rottne och
Lyckans höjd i Lammhult efterhand görs om till trygghetsboenden.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att undersöka det
kommunala fastighetsbeståndet om det finns fler lämpliga fastigheter
för omvandling
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Yrkanden
Tomas Thornell (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Omsorgsnämnden
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§ 34

Dnr 2017-00679

Skrivelse om överförflyttning av kommunala
pensionärsrådet, KPR, från omsorgsnämnden till
kommunstyrelsen kommande mandatperiod
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen och uppdrar till kommunchefen att
tillsammans med omsorgsförvaltningen utreda förutsättningarna för en
eventuell överflyttning av kommunala pensionärsrådet från
omsorgsnämnden till kommunstyrelsen från och med den kommande
mandatperioden.
Bakgrund
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har i en skrivelse, inkommen till
kommunstyrelsen 23 november 2017, föreslagit att en utredning ska
genomföras gällande om KPR ska överflyttas från omsorgsnämnden till
kommunstyrelsen från och med kommande mandatperiod. Av skrivelsen
framgår att KPR de tre senaste åren har haft svårigheter att naturligt
betraktas som remissinstans i de frågor KPR:s reglemente och
socialtjänstlagen säger att de ska bevaka för att främja förutsättningarna för
goda levnadsförhållande för de äldre.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 12/2018 föreslagit att kommunstyrelsen bifaller
skrivelsen och uppdrar till kommunchefen att tillsammans med
omsorgsförvaltningen utreda förutsättningarna för en eventuell överflyttning
av kommunala pensionärsrådet från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen
från och med den kommande mandatperioden.
Ordförande har i en skrivelse daterad 28 november 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Per Schöldberg (C) med instämmande av Tomas Thornell (S): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Kommunala pensionärsrådet
Omsorgsnämnden
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§ 35

Dnr 2017-00598

Medborgarförslag om att införa busslinje från
Vikaholm-Teleborg V till Samarkand-Västra
industriområdet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det är Region
Kronoberg som hanterar frågor kring busslinjer, och deras sträckning.
Kommunstyrelsen tar upp förslaget under nästa överläggning med Region
Kronoberg.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i oktober förslås att det införs en busslinje
från Vikaholm via Teleborg till Samarkand och västra industriområdet.
Förslagsställaren föreslår också ett annat alternativ, vilket skulle kunna vara
att inrätta en enkel bussterminal på västra industriområdet där flera linjer kan
korsa varandra och underlätta för pendlare.
Kommunfullmäktige beslutade i § 255/2017 att överlämna beslutanderätten i
ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 608/2017 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
medborgarförslaget med att det är Region Kronoberg som hanterar frågor
kring busslinjer, och deras sträckning. Kommunstyrelsen tar upp förslaget
under nästa överläggning med Region Kronoberg
Ordförande har i en skrivelse daterad 23 oktober redogjort för ärendet och
föreslagit kommunstyrelsen att besvara medborgarförslaget med att det är
Region Kronoberg som hanterar frågor kring busslinjer, och deras stäckning.
Kommunstyrelsen ställer sig dock positiv till förslaget, och kommer skicka
vidare förslaget till Region Kronoberg.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Region Kronoberg
Förslagsställaren
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§ 36

Dnr 2017-00597

Medborgarförslag om att anlägga en busshållplats vid
Willys, Teleborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det är Region
Kronoberg som hanterar frågor kring busshållplatser. Kommunstyrelsen tar
upp förslaget under nästa överläggning med Region Kronoberg.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i oktober 2017 föreslås det att det borde
anläggas en busshållplats vid Willys. Enligt förslagsställaren finns behovet
för de som åker linje 1 eller 5.
Kommunfullmäktige beslutade i § 255/2017 att överlämna frågan till
kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 607/2017 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
medborgarförslaget med att det är Region Kronoberg som hanterar frågor
kring busshållplatser. Kommunstyrelsen tar upp förslaget under nästa
överläggning med Region Kronoberg.
Ordförande har i en skrivelse daterad 23 oktober redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Förslagsställaren
Region Kronoberg
.
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§ 37

Dnr 2017-00621

Medborgarförslag om att förse alla nybyggda
flervåningsbyggnader vid färdigställandet med en
markering av byggnadsåret i stadsdelarna Centrum,
Öster, Väster, Norr och Araby
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller förslaget och uppdrar till Växjö kommunföretag
AB (VKAB) att förse alla kommunkoncernägda nybyggda
flervåningsbyggnader med en markering av byggnadsåret vid
färdigställandet samt att informera andra fastighetsägare i kommunen om
möjligheten att göra detta.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom till kommunstyrelsen den 25 oktober 2017. I
medborgarförslaget föreslås att Växjö kommun på alla tillkommande
flervåningsbyggnader inom stadsdelarna Centrum, Öster, Väster, Norr och
Araby vid färdigställandet skall vara försedda med en väl synlig markering
av byggnadsåret. Informationen skulle ge gatuvandraren/besökaren, nu och i
en avlägsen framtid, perspektiv både i tid och rum på byggnadskulturens
utveckling och även berika gatumiljön.
Kommunfullmäktige har i § 255/2017 överlämnat beslutanderätten för
förslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 21/2018 föreslagit att kommunstyrelsen bifaller
förslaget och uppdrar till Växjö kommunföretag AB (VKAB) att förse alla
kommunkoncernägda nybyggda flervåningsbyggnader med en markering av
byggnadsåret vid färdigställandet samt att informera andra fastighetsägare i
kommunen om möjligheten att göra detta.
Förslagsställaren deltar i kommunstyrelsens behandling av
medborgarförslaget.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Växjö kommunföretag AB (VKAB)
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För kännedom
Förslagsställaren
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§ 38

Dnr 2017-00657

Medborgarförslag om att Kikki Danielsson ska vara
ambassadör för Växjö
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och besvarar detta med att
det i nuläget inte är aktuellt med några fler ambassadörer för Växjö. Om det i
framtiden blir aktuellt kan Kikki Danielsson vara med som en av många
tilltänkta alternativ.
Bakgrund
En medborgare skriver i ett medborgarförslag som inkom i november 2017
att Kikki Danielsson borde utses som ambassadör för Växjö då detta skulle
locka många ungdomar att flytta till staden. Medborgaren har hört Kikki
Danielsson i radio beskriva sin studietid i Växjö som den lyckligaste tiden i
sitt liv och tycker Danielsson skulle tillföra mycket.
Kommunfullmäktige har i § 290/2017 överlämnat beslutanderätten i ärendet
till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 20/2018 föreslagit att kommunstyrelsen tackar för
medborgarförslaget och besvarar detta med att det i nuläget inte är aktuellt
med några fler ambassadörer för Växjö. Om det i framtiden blir aktuellt kan
Kikki Danielsson vara med som en av många tilltänkta alternativ.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 39

Dnr 2017-00603

Anmälan av yttrande över Finansdepartementets
remiss av Statistik på upphandlingsområdet (Ds
2017:48)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 9/2018 av tidsskäl yttrat sig över
Finansdepartementets remiss av Statistik på upphandlingsområdet (Ds
2017:48). Arbetsutskottet har anmält sitt beslut till kommunstyrelsen.
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§ 40

Dnr 2017-00617

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Yttrande
över Remiss av förslag till avfallsplan och föreskrifter
för GGVV- Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 579/2017 av tidsskäl yttrat sig över Remiss av förslag
till avfallsplan och föreskrifter för GGVV- Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och
Värnamo kommun.
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§ 41

Dnr 2017-00650

Anmälan av yttrande över Socialdepartementets remiss
av promemoria Ändrad retroaktivitet avseende
efterlevandestöd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 8/2018 av tidsskäl yttrat sig över
Socialdepartementets remiss av promemoria Ändrad retroaktivitet avseende
efterlevandestöd.
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§ 42

Dnr 2017-00473

Motion om att säkerställa den framtida rekryteringen av
undersköterskor - Åsa Karlsson Björkmarker (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt omsorgsnämnden att:
• ta fram en kompetensförsörjningsplan.
• utreda rekryteringsbehov samt tillgång på utbildningsplatser inom
olika yrkeskategorier på kort och lång sikt.
• beakta integrationens betydelse för att säkra tillgången på arbetskraft.
Bakgrund
Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Tomas Thornell (S) har lämnat in en
motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslås att rekryteringsbehovet
av undersköterskor fram till 2030 utreds samt att kommunen genom bland
annat uppdragsutbildningar säkerställer att det finns utbildningsplatser för att
täcka rekryteringsbehovet av undersköterskor. Kommunstyrelsen har
översänt motionen för yttrande omsorgsnämnden och nämnden för arbete
och välfärd.
Beslutsunderlag
Organisations – och personalutskottet har i § 124/2017 föreslagit att
kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt omsorgsnämnden att:
• ta fram en kompetensförsörjningsplan.
• utreda rekryteringsbehov samt tillgång på utbildningsplatser inom
olika yrkeskategorier på kort och lång sikt.
• beakta integrationens betydelse för att säkra tillgången på arbetskraft.
Ordförande har i en skrivelse daterad 4 december redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 3 november redogjort för ärendet
och lämnat följande bedömning:
De båda nämndernas yttranden ger en god beskrivning av rådande
förhållanden. Omsorgsnämndens förslag anses vara lämpligt att ta i
beaktande. Frågan om integrationens betydelse för att säkra tillgången på
arbetskraft bör dock framgå som en viktig faktor att ta med i
uppdragsställandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
69 (98)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-01-16

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott yttrar i § 141/2017 att
vuxenutbildningen inom arbete och välfärd varken är eller behöver vara en
del i processen att säkerställa den framtida rekryteringen av undersköterskor,
utan menar att omsorgsförvaltningen bäst känner till rekryteringsbehovet.
Omsorgsnämnden föreslår i § 67/2017 att kommunfullmäktige ger
omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan, att
utreda rekryteringsbehovet samt tillgång på utbildningsplatser inom olika
yrkeskategorier på kort och lång sikt.
Yrkanden
Tomas Thornell (S) med instämmande av Catharina Winberg (M) och
Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till organisations – och personalutskottets
förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och personalutskottets
förslag.
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§ 43

Dnr 2017-00656

Medborgarförslag om fontän i Växjösjön samt utökning
av planteringar runt sjön
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Kommunfullmäktige
instämmer med förslagsställaren gällande Växjö kommuns ambitioner men
bedömer att den fontän som redan finns i Växjösjön är tillräcklig. Det är i
nuläget inte planerat för ytterligare planteringar runt sjön, men kan komma
att bli aktuellt i framtiden.
Bakgrund
Ett medborgarförslag som inkom i november 2017 föreslår att Växjö
kommun sätter upp en fontän mitt i Växjösjön med cirka 50 meter hög stråle.
Detta för att visa att Växjö siktar högt och är på väg. Samtidigt föreslås att
utöka planteringar runt sjön.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 568/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. Kommunfullmäktige instämmer med förslagsställaren
gällande Växjö kommuns ambitioner men bedömer att den fontän som redan
finns i Växjösjön är tillräcklig. Det är i nuläget inte planerat för ytterligare
planteringar runt sjön, men kan komma att bli aktuellt i framtiden.
Ordförande har i en skrivelse daterad 21 november redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut.
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§ 44

Dnr 2017-00401

Medborgarförslag om att sätta brevlådor på enbart en
sida av vägen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ställa sig positiv
till förslaget och uppdrar till kommunstyrelsen att framföra synpunkterna till
PostNord. Kommunfullmäktige vill samtidigt tydliggöra att ansvaret för att
verkställa ett eventuellt beslut ligger inte på kommunen utan på PostNord.
Bakgrund
Medborgarförslag om att införa grön rutt, som innebär att postlådor placeras
på en sida av gatan för att minska utsläpp och restid, har inkommit.
Med grön rutt menas att postlådor, och i vissa fall sopkärl, placeras på en
sida av gatan så att brevbäraren endast behöver köra på ena sidan av gatan
vid utlämning av post. Detta skulle leda till minskade restider, minskade
utsläpp och förbättrad trafiksäkerhet. Denna åtgärd har fallit väl ut i de
kommuner som testat detta, som Skellefteå och Piteå.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 584/2017 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att ställa sig positiv till förslaget och uppdrar till
kommunstyrelsen att framföra synpunkterna till PostNord.
Kommunfullmäktige vill samtidigt tydliggöra att ansvaret för att verkställa
ett eventuellt beslut ligger inte på kommunen utan på PostNord.
Tekniska nämnden har i § 187/2017 lämnat nedanstående yttrande:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom
medborgarförslaget om grön rutt för postlådor m.m. Tekniska nämnden vill
samtidigt tydliggöra att ansvaret för att verkställa ett eventuellt beslut ligger
inte på kommunen utan på PostNord.
Byggnadsnämnden har i § 191/2017 yttrat sig enligt följande:
Byggnadsnämnden ställer sig positiv till förslaget under förutsättning att det
medför en minskad transportsträcka vid utdelning av post. Ur en
olycksrisksynpunkt bör dock förslaget enbart genomföras på gator med låg
trafikintensitet.
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§ 45

Dnr 2017-00609

Medborgarförslag om byggnation av nytt resecentrum
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Kommunfullmäktige
beslutade i § 233/2017 att nytt stadshus kommer byggas på stationsområdet.
Detta kommer även inrymma ett nytt resecentrum.
Bakgrund
Ett medborgarförslag som inkom i oktober 2017 föreslår att om det inte
beslutas om nytt stadshus på stationsområdet, bör det omfattande
grundarbete som gjorts användas till att bygga nytt resecentrum från
Jernhusens sida med gott om p-platser. Visionen ska vara att skapa ”Sveriges
bästa resecentrum”. Förslagsställaren föreslår också att även de mindre
byggföretagen då ska delta i hela upphandlingen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 585/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. Kommunfullmäktige beslutade i § 233/2017 att nytt
stadshus kommer byggas på stationsområdet. Detta kommer även inrymma
ett nytt resecentrum.
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§ 46

Dnr 2017-00446

Medborgarförslag om anläggning av farthinder på
vägsträcka från Vildgåsvägen mot Åbo idrottsplats
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om uppdrar till tekniska
nämnden att anlägga farthinder på Åbovägen.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om farthinder på Åbovägen.
Enligt förslagen är det höga hastigheter på sträckan mellan Vildgåsvägen och
Åbo idrottsplats. Gällande hastighetsbegränsning är 30 km/h och vid
mätning har högre hastigheter uppmätts. Med ökande antal idrottsföreningar
som har aktiviteter där, så har man uppfattningen att även mängden trafik
ökat. Det finns ingen gångbana eller stig bredvid vägen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 586/2017 föreslagit att kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget om uppdrar till tekniska nämnden att anlägga farthinder
på Åbovägen.
Tekniska nämnden har i § 186/2017 lämnat följande yttrande:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om anläggande av farthinder på Åbovägen.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 47

Dnr 2017-00628

Medborgarförslag om hjälplärare med språkkunskaper
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det redan idag är
möjligt att anställa personal för språkstöd och att det förekommer i delar av
Växjö kommuns verksamhet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har den 31 oktober 2017 inkommit till Växjö kommun
där förslagsställaren föreslår att Växjö kommun undersöker möjligheten att
anställa ungdomar som talar både svenska och arabiska och har genomgått
svenskt gymnasium/folkhögskola eller bedöms ha motsvarande
svenskkunskaper och som är arbetslösa. Förslagsställaren föreslår även att
kommunen undersöker möjligheten till statligt bidrag för en
försöksverksamhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 24/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att det redan idag är möjligt att anställa personal för
språkstöd och att det förekommer i delar av Växjö kommuns verksamhet.
Utbildningsnämnden har i § 211/2017 tagit del av medborgarförslaget och
ser att förslaget handlar om två saker, dels om språkstöd för nyanlända
elever i skolan och dels en önskan om att arbetslösa ungdomar ska erbjudas
sysselsättning/arbete. Möjligheten att anställa personal för språkstöd är redan
möjligt och förekommer i delar av verksamheten, varför utbildningsnämnden
föreslår att den delen av medborgarförslaget avstyrks. Det andra förslaget
ligger inte inom utbildningsnämndens uppdrag.
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§ 48

Dnr 2017-00541

Medborgarförslag om ett NP-centrum med samordnare
för barn, ungdomar och vuxna med NPfunktionsnedsättning
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige ger nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att inleda
dialog med Region Kronoberg för att göra en behovsanalys och
kostnadsberäkning som omfattar samtliga aktörer.
Bakgrund
I ett medborgarförslag inkommit i september 2017 beskrivs livssituationen
för föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Förslagsställarna föreslår i sin skrivelse att kommunfullmäktige fattar beslut
om att upprätta ett NP-centrum i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 22/2018 föreslagit att kommunfullmäktige ger
nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att inleda dialog med Region
Kronoberg för att göra en behovsanalys och kostnadsberäkning som omfattar
samtliga aktörer.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 245/2017 fattat nedanstående beslut:
Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att inleda dialog med Region
Kronoberg för att göra en behovsanalys och kostnadsberäkning som omfattar
samtliga aktörer.
Utbildningsnämnden har i § 191/2017 lämnat nedanstående yttrande:
Nämnden har inte utan ytterligare förtydliganden av ett NP-centrums
verksamhet någon möjlighet att ta ställning till ett eventuellt inrättande av ett
NP-centrum. Nämnden är enligt befintliga författningar ålagda att utföra
merparten av de förslag relaterade till förskola och skola som tas upp i
skrivelsen och har begränsad möjlighet att yttra sig över förslagen i den mån
de faller utanför dess ansvarsområde.
Nämnden bilägger utbildningsnämndens internbudget, som tar upp flera
insatser inom området, till yttrandet.
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Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Tomas Thornell (S): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 49

Dnr 2017-00461

Förvärv av aktier i Inera AB
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att för en köpeskilling på 42 500 kronor
förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB från SKL Företag AB, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet. Förvärvet finansieras med kommunens
rörelsekapital.
Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och att
inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Bakgrund
Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av samtliga
landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av ehälsa.
Styrelsen för SKL beslutade 2016-10-07 godkänna att SKL Företag AB
förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner
har därefter beslutat att vardera sälja 145 av sina 150 aktier till SKL Företag
AB.
Syftet med förvärvet är att företaget på sikt ska kunna främja och stödja
utvecklingen av gemensamma digitala tjänster i kommuner, landsting och
regioner för att effektivisera verksamheter. Genom ett mer samordnat arbete
kan utvecklings- och förvaltningkostnader sänkas och utvecklingstakten
höjas. Inera AB blir därmed en plattform för utveckling och förvaltning av
gemensamma digitala lösningar även för kommunerna, till exempel skola,
omsorg och samhällsbyggnad.
SKL Företag AB erbjuder nu samtliga kommuner att blir delägare i Inera AB
på samma villkor som landsting och regioner. Kommuner, landsting och
regioner kommer vardera kunna äga fem aktier i Inera AB. Köpeskillingen
för fem aktier är 42 500 kronor. Går alla kommuner in som ägare blir
ägarförhållandet enligt följande: Landsting och regioner ca 3 %, kommuner
ca 46 % och SKL Företag AB 51 %.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 587/2017 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att för en köpeskilling på 42 500 kronor förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB
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från SKL Företag AB, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Förvärvet
finansieras med kommunens rörelsekapital.
Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och att
inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2 augusti 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att genom att bli
delägare i Inera AB kan kommunen påverka utvecklingen av digitalisering
och köpa tjänster utan upphandling till en låg kostnad. Samverkan och
gemensamma initiativ för alla kommuner är viktigt och kostnadseffektivt.
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§ 50

Dnr 2017-00746

Utbetalning av partistöd 2018
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2018 till samtliga
partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för
partistöd.
Bakgrund
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde ikraft 2014.
Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018 och innebär
bland annat att fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av
partistödet.
Kommunfullmäktige har i § 269/2015 beslutat om regler för partistöd i
Växjö kommun. Av riktlinjerna framgår att fullmäktige fattar beslut om
utbetalning av partistöd i januari månad varje år. Partistöd betalas sedan ut i
förskott uppdelat på två utbetalningar i januari respektive augusti månad.
Om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 33/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att
betala ut partistöd för 2018 till samtliga partier i kommunfullmäktige i
enlighet med Växjö kommuns regler för partistöd.
Kommunchefen har i en skrivelse, den 18 december 2017, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Partierna har under våren 2017
inkommit med redovisningar och granskningsintyg för 2016.
Samtliga redovisningar har godkänts av kommunfullmäktige i § 200/2017.
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§ 51

Dnr 2016-01070

Antagande av Detaljplan Växjö 7:8 mfl. (Hovsdal,
Hovshaga centrum) i Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Växjö 7:8 m.fl.. (Hovsdal), enligt
förslag upprättat den 13 juni 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 1 november 2017 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än det som framgår
av utlåtandet.
Bakgrund
Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av cirka 80–100 bostäder
inom planområdet. Den föreslagna bebyggelsen utgör en del av det större
utbyggnadsområdet, Hovshaga centrum, på Hovshaga i Växjö. Planområdet
ansluts till Kungsgårdsvägen via Björksätravägen. En genomgående gång –
och cykelväg från Hovshaga centrum till Älgvägen ingår i detaljplanen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 32/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar
detaljplan för Växjö 7:8 m.fl.. (Hovsdal), enligt förslag upprättat den 13 juni
2017.
Med hänvisning till utlåtande den 1 november 2017 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än det som framgår
av utlåtandet.
Ett förslag till detaljplan har varit utställt på samråd och granskning.
Byggnadsnämnden har i § 276/2017 godkänt detaljplaneförslaget upprättat
13 juni 2017 och lämnat över förslaget till kommunfullmäktige för
antagande enligt 5 kap 27 §, Plan- och bygglagen.
Yrkanden
Nils Fransson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 52

Dnr 2016-00494

Antagande av Detaljplan för Byggmästaren 17 m.fl.,
Öster
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Byggmästaren 17 m.fl.., Öster
enligt förslag upprättat den 14 juni 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 20 november 2017 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än det som framgår
av utlåtandet.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom
området, innehållande bostäder, kontor och möjlighet till centrumverksamhet
i bottenplanet. Samt bekräfta i plan nuvarande användning (kontor) inom
Byggmästaren 1.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 31/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar
detaljplan för Byggmästaren 17 m.fl.., Öster enligt förslag upprättat den 14
juni 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 20 november 2017 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än det som framgår
av utlåtandet.
Ett förslag till detaljplan har varit utställt på samråd och granskning.
Byggnadsnämnden har i § 278/2017 beslutat att godkänna detaljplanen för
Byggmästaren 17 m.fl. upprättad 14 juni 2017 och överlämna denna till
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 §, Plan- och bygglagen.
Yrkanden
Tony Lundstedt (S) med instämmande av Nils Fransson (L): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 53

Dnr 2016-00452

Antagande av Detaljplan Växjö 11:5 (Sigfridshäll), Öster
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Växjö 11:5 (Sigfridshäll), Öster
enligt förslag upprättat den 14 juni 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 20 november 2017 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än det som framgår
av utlåtandet.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom
området, innehållande kontor, centrumverksamhet samt parkeringsgarage
under Östregårdsgatan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 30/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar
detaljplan för Växjö 11:5 (Sigfridshäll), Öster enligt förslag upprättat den 14
juni 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 20 november 2017 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än det som framgår
av utlåtandet.
Ett förslag till detaljplan har varit utställt på samråd och granskning.
Byggnadsnämnden har i § 279/2017 beslutat att godkänna detaljplanen för
Växjö 11:5, upprättad den 14 juni 2017 och överlämnat den till
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 §, Plan- och bygglagen.
Yrkanden
Tony Lundstedt (S) med instämmande av Nils Fransson (L): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 54

Dnr 2017-00755

Exploateringsavtal för Växjö 11:5, Sigfridshäll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat exploateringsavtal, bilaga 1.
Exploateringsavtalet skrivs med Sigfridshäll i Växjö AB och gäller
uppförande av byggnad för kontor och centrumverksamhet samt
parkeringsgarage enligt upprättat förslag till detaljplan för Växjö 11:5,
Sigfridshäll i Växjö.
Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har upprättade ett förslag till detaljplan för Växjö
11:5 (Sigfridshäll), Öster, Växjö kommun.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en för kontor- och
centrumverksamhet avsedd byggnad samt parkeringsgarage. Byggnationen
ska utföras i överensstämmelse med upprättat förslag till detaljplan.
Innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige ska ett exploateringsavtal
tecknas med fastighetsägaren Sigfridshäll i Växjö AB.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 29/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
bifogat exploateringsavtal, bilaga 1. Exploateringsavtalet skrivs med
Sigfridshäll i Växjö AB och gäller uppförande av byggnad för kontor och
centrumverksamhet samt parkeringsgarage enligt upprättat förslag till
detaljplan för Växjö 11:5, Sigfridshäll i Växjö.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 20 december 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det aktuella
området ligger i korsningen Östregårdsgatan och Teleborgsvägen i Växjö.
Bolaget Sigfridshäll i Växjö AB har för avsikt att exploatera området i enligt
med detaljplan. Bolaget Sigfridshäll i Växjö AB vill bygga en
kontorsbyggnad inom sin fastighet med tillhörande parkeringsgarage som
sträcker sig under Östregårdsgatan. Befintligt hus inom fastigheten avses att
rivas.
Exploatören skall på egen bekostnad låta utföra aktuella åtgärder i enlighet
med berörd detaljplan samt exploateringsavtalet och ska följa de krav och de
standarder som kommunens tekniska förvaltning ställer.
Intill den tidpunkt då hela den aktuella etappen har godkänts svarar
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exploatören för all drift och skötsel av anläggningen. Exploatören ska även
utverka och bekosta för exploateringens genomförande nödvändiga tillstånd.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
Förvaltningschef, stadsbyggnadskontoret
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§ 55

Dnr 2016-00791

Försäljning av Snöflingan 10 (Bergundaskolan) och 14,
Bergunda
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner att Växjö Fastighetsförvaltning AB
(Vöfab) får sälja Snöflingan 10 och Snöflingan 14 genom paketering
enligt punkt 2.
2. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheterna får säljas ner till ett
dotter-dotterbolag som i sin tur ägs av ett av Vöfab helägt dotterbolag, Vöfab
Fastigheter AB, och att Vöfab Fastigheter AB sedan får sälja aktierna i
dotter-dotterbolaget till en extern köpare.
3. Kommunfullmäktige godkänner att Vöfab Fastigheter AB för detta
ändamål får förvärva ett bolag.
4. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bolagsordning.
5. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter
och ersättare i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Om
aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och
ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna.
6. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse
lekmannarevisorer i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Om
aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och
suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder
aktierna.
7. Kommunfullmäktige medger att dotterbolaget, sedan aktierna
överlåtits, till och med utgången av 2020 får behålla vården av de
allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis
behövs i verksamheten.
Bakgrund
Snöflingan 10, Bergundaskolan, är från 1 oktober 2017 outhyrd då den nya
skolan Pär Lagerkvistsskolan tagits i bruk. Även fastigheten Snöflingan 14,
den del som Växjö kommun tidigare hyrt är outhyrd från samma datum.
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Fastigheter köps och säljs genom så kallad paketering, d.v.s. att fastigheten
först säljs till ett nybildat bolag och därefter säljs aktierna i det nybildade
bolaget till förvärvaren. Denna metod är helt gängse vid
fastighetsförsäljningar. Bland annat kan metoden minska skattebelastningen
för Vöfab. Vöfab har tidigare förvärvat dotterbolaget Vöfab Fastigheter AB,
som ska köpa och sälja aktier. Detta innebär att det formellt sett är Vöfab
Fastigheter som köper och säljer aktierna i de bolag som fastigheterna har
paketerats i.
Av denna anledning föreslås nedförsäljning av Snöflingan 10 och Snöflingan
14 till det nya dotter-dotterbolaget, för skattemässigt restvärde. Namn på
detta dotter-dotterbolag blir Snöflingan i Växjö AB under förutsättning att
bolagsverket godkänner detta.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 28/2018 föreslagit nedanstående beslut till
kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Växjö Fastighetsförvaltning AB
(Vöfab) får sälja Snöflingan 10 och Snöflingan 14 genom paketering
enligt punkt 2.
2. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheterna får säljas ner till ett
dotter-dotterbolag som i sin tur ägs av ett av Vöfab helägt dotterbolag, Vöfab
Fastigheter AB, och att Vöfab Fastigheter AB sedan får sälja aktierna i
dotter-dotterbolaget till en extern köpare.
3. Kommunfullmäktige godkänner att Vöfab Fastigheter AB för detta
ändamål får förvärva ett bolag.
4. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bolagsordning.
5. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse
styrelseledamöter och ersättare i bolaget för tiden intill slutet av
årsstämman 2019. Om aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska
styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den
nye ägaren tillträder aktierna.
6. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse
lekmannarevisorer i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Om
aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
87 (98)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-01-16

suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder
aktierna.
7. Kommunfullmäktige medger att dotterbolaget, sedan aktierna
överlåtits, till och med utgången av 2020 får behålla vården av de
allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis
behövs i verksamheten.
Växjö kommunföretag AB (VKAB) har i § 190/2017 fattat nedanstående
beslut:
1.
•
•
•

•

Styrelsen för VKAB godkänner
att Vöfab får sälja Snöflingan 10 och Snöflingan 14
att Vöfabs dotterbolag Vöfab Fastigheter AB får förvärva ett bolag
att fastigheterna får säljas ner till dotter-dotterbolag som i sin tur ägs
av Vöfabs helägda dotterbolag Vöfab Fastigheter AB och att Vöfab
Fastigheter AB sedan får sälja aktierna i dotter-dotterbolaget till
extern köpare
upprättat förslag till bolagsordning

2. Styrelsen för VKAB översänder ärendet till kommunfullmäktige för
slutgiltigt beslut och för att utse styrelse och lekmannarevisorer i
bolaget.
Yrkanden
Catarina Winberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
88 (98)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-01-16

§ 56

Dnr 2017-00725

Antagande av reviderade lokala ordningsföreskrifterna
för torgverksamhet
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar de reviderade lokala ordningsföreskrifter för
torgverksamheten.
Bakgrund
Enligt beslut i tekniska nämnden har tekniska förvaltningen uppdraget att
genomföra en översyn av den fysiska torgmiljön och de tillhörande
torgföreskrifterna. Ett första steg för att genomföra nödvändiga förändringar
är att revidera de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln. Grunden och
stommen i ordningsföreskrifterna behålls, men vissa förändringar föreslås då
behov och förutsättningar har förändrats. Revideringar och kompletteringar
av dessa föreskrifter är det som möjliggör fortsatt arbete med att utveckla
och hantera torghandeln.
Parallellt med arbetet att främja torghandeln, förtydligas och klargörs vikten
av att Stortorget i sin helhet är en viktig evenemangsyta. Vid ett antal
tillfällen per år ställs torghandeln in eller flyttas till annan plats.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 27/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar de
reviderade lokala ordningsföreskrifter för torgverksamheten.
Tekniska nämnden har i § 208/2017 fattat nedanstående beslut:
Tekniska nämnden godkänner reviderade lokala ordningsföreskrifter för
torgverksamheten och därefter skicka förslaget för antagande i
kommunfullmäktige
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 57

Dnr 2016-00964

Ny återvinningscentral i Växjö
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en ny
återvinningscentral på Norremark i enlighet med upphandlingsavtal med en
total investering på 42,7 miljoner kronor.
Bakgrund
Tekniska nämnden beslutade 27 april 2016 att ge tekniska förvaltningen i
uppdrag att utreda konsekvenserna av en byggnation av en ny
återvinningscentral på Häringetorp. I beslutsunderlaget skulle det belysas hur
en ny återvinningscentral ska utformas samt vilka effekter en ny ÅVC får
avseende investering, driftkostnader samt avfallstaxa.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände i § 469/2017 tekniska nämndens
begäran om att få genomföra anbudsförfrågan gällande ny
återvinningscentral på Norremark.
Beslut om tilldelning av kontrakt med Anbud Dynacon Construction AB
med Skanska som underentreprenör för byggnation togs 11 december 2017.
Avtal skrivs efter beslut om investering är fattat i kommunfullmäktige.
Beslutad ökning av renhållningstaxa på 72 kronor/hushåll och år bedöms,
tillsammans med förändrad mottagning och debitering av företagare vid
återvinningscentralerna, samt avsättningar på 10 mkr från tidigare eget
kapital, finansiera investeringen. Övriga driftkostnader bedöms oförändrade
mot dagens återvinningscentral på Norremark.
Renhållningsavdelningen har redovisat lokalisering, utformning och budget
samt beskrivit förutsättningar och osäkerheter i beslutsunderlag för
projektgodkännande, för anläggandet av en ny ÅVC på Norremark.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 26/2018 föreslagit att kommunfullmäktige ger
tekniska nämnden i uppdrag att bygga en ny återvinningscentral på
Norremark i enlighet med upphandlingsavtal med en total investering på
42,7 miljoner kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
90 (98)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-01-16

Tekniska nämnden har vid sammanträde den 11 januari 2018 behandlat
ärendet. Tekniska förvaltningen har översänt underlag i ärendet till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 58

Dnr 2017-00726

Fastställande av revidering av kommunens allmänna
vatten- och avloppsanläggning
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden i Tävelsås och
Öjaby enligt bifogade kartor.
Bakgrund
Tävelsås
VA-avdelningen på tekniska förvaltningen har under hösten 2017 fått en
förfrågan från Tävelsås kyrka om anslutning till kommunalt vatten och
avlopp. Fastigheten, Tävelsås Kyrka 1:1, ligger inte inom, men precis intill,
verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i
Tävelsås. På fastigheten finns idag en ej godkänd enskild avloppsanläggning.
Öjaby
En ny detaljplan för verksamhetsmark i norra delen av Öjaby, Öjaby 28:1
m.fl., har under oktober 2017 vunnit laga kraft. Detaljplanen innebär att
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning ska byggas ut för att
ansluta de nya fastigheterna. Nytt verksamhetsområde för den allmänna
anläggningen behöver upprättas för att kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 25/2018 föreslagit att kommunfullmäktige fastställer
nya verksamhetsområden i Tävelsås och Öjaby enligt bifogade kartor.
Tekniska nämnden har i § 214/2017 beslutat följande:
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nya
verksamhetsområden i Tävelsås och i Öjaby enligt bifogade kartor.
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§ 59

Dnr 2017-00673

Beslut om utökad kreditram Wexnet AB
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av Wexnet ABs
aktieägaravtal innebärande att kreditramen för Wexnet AB höjs från 40 mkr
till 120 mkr.
Bakgrund
Styrelsen för Wexnet AB har under våren 2017 diskuterat frågan om behovet
av en utökning av den för företaget gällande kreditramen. Denna fråga
diskuterades bland annat med ägarna på ett samråd den 24 april 2017. Det
uppkomna behovet av utökning av kreditramen beror på den kraftiga
utbyggnaden av fibernätet som nu sker och som vi kan se kommer att
fortsätta.
Enligt aktieägaravtalet för Wexnet AB från 22 april 2013 stadgar punkten
7.2 att bolaget äger ta upp extern finansiering om 40 miljoner kr. Företagets
bedömning är att 40 miljoner kr i dagens situation är otillräckligt och bör
ändras till 120 miljoner kr. Ett brev med denna innebörd har sänts till
Wexnet ABs ägare.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 23/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna ändring av Wexnet ABs aktieägaravtal innebärande att
kreditramen för Wexnet AB höjs från 40 mkr till 120 mkr.
Växjö kommunföretag AB (VKAB) har i § 197/2017 fattat nedanstående
beslut:
1. Styrelsen för VKAB beslutar att ställa sig bakom en höjning av
kreditramen för Wexnet AB från 40 mkr till 120 mkr, samt att ställa
sig bakom nödvändig ändring av Wexnet ABs aktieägaravtal.
2. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad och översänder
ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
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§ 60

Dnr 2017-00531

Godkännande av investeringsprojekten för
bottenbehandling av Växjösjön och Södra
Bergundasjön
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner investeringsprojekten för
bottenbehandling av Växjösjön och Södra Bergundasjön med totala
kostnader om 13,2 miljoner kronor. Av de totala kostnaderna för
investeringarna svarar tekniska nämndens skattefinansierade del och
VA-avdelningen för 5,2 miljoner kronor respektive 8 miljoner kronor
vardera.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att teckna avtal
med Vattenresurs AB för att genomföra entreprenaden i Växjösjön
2018 och i Södra Bergundasjön 2019 och 2020.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner investeringen på cirka 8 miljoner kronor
kronor i projekten Bottenbehandling av Växjösjön och Södra
Bergundasjön. Projektens totalsumma är 21,2 miljoner kronor varav
kommunstyrelsen står för 8 miljoner kronor och tekniska nämnden
för 13,2 miljoner kronor.
Bakgrund
Ett första inriktningsbeslut om bottenbehandlingsåtgärderna fattades av
tekniska nämnden och kommunfullmäktige i maj och juni 2014 när bifall
gavs till föreslagen åtgärdsstrategi för restaurering av Växjösjöarna.
Ansökningsprocessen om miljötillstånd för åtgärderna påbörjades 2015 och
ansökan lämnades in i juni 2016 efter beslut i tekniska nämnden.
Anbudsinfordran gick ut 3 oktober 2017, efter godkännande av
upphandlingspresentation i tekniska nämnden och kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 44/2018 föreslagit nedanstående beslut till
kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner investeringsprojekten för
bottenbehandling av Växjösjön och Södra Bergundasjön med totala
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kostnader om 13,2 miljoner kronor. Av de totala kostnaderna för
investeringarna svarar tekniska nämndens skattefinansierade del och
VA-avdelningen för 5,2 miljoner kronor respektive 8 miljoner kronor
vardera.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att teckna avtal
med Vattenresurs AB för att genomföra entreprenaden i Växjösjön
2018 och i Södra Bergundasjön 2019 och 2020.
Vidare har arbetsutskottet föreslagit följande beslut till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen godkänner investeringen på cirka 8 miljoner kronor
kronor i projekten Bottenbehandling av Växjösjön och Södra
Bergundasjön. Projektens totalsumma är 21,2 miljoner kronor varav
kommunstyrelsen står för 8 miljoner kronor och tekniska nämnden
för 13,2 miljoner kronor.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 9 januari 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår tekniska
förvaltningen bedömer att den offererade entreprenaden är ett mycket viktigt
steg på vägen för att nå god status i Växjösjön, Södra Bergundasjön och på
längre sikt även Norra Bergundasjön. Vidare bedömer tekniska förvaltningen
att det sannolikt är aktuellt att inom en tioårsperiod göra en upprepad, något
mindre omfattande, behandling av Södra Bergundasjön. Detta är i enlighet
med tidigare bedömningar, och det beror på att all den fosfor som med tiden
kan frigöras från botten i Södra Bergundasjön inte kan förväntas fastläggas
av en enda behandling. Miljötillståndet som kommunen har fått medger
ytterligare behandlingar under en tioårsperiod. Tekniska förvaltningen
övervakar löpande åtgärdsbehovet och återkommer troligen med förfrågan
om genomförande av en ytterligare behandling av sediment i Södra
Bergundasjön inom cirka 5–8 år.
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP) med instämmande av Sofia Stynsberg (M) och
Gunnar Storbjörk (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Planeringschefen
Tekniska nämnden
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§ 61

Dnr 2017-00707

Godkännande av investering och genomförande av
nyanläggning av VA-ledningar, pumpstation och
dagvattenhantering vid Nylanda, Öjaby 2017-2019
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner investeringen och genomförande av
nyanläggning av VA-ledningar, pumpstation och dagvattenhantering vid
Nylanda i norra Öjaby, enligt tekniska nämndens förslag i § 213/2017.
Investeringskostnaden beräknas till 24,9 miljoner kronor, och förväntade
intäkter beräknas bli 17 miljoner kronor.
Bakgrund
En ny detaljplan, Öjaby 28:1 med flera, som omfattar ett nytt område för
verksamheter runt flygplatsen, har nyligen vunnit laga kraft. Genomförandet
av detaljplanen innebär att infrastruktur för ungefär 25 ha ny mark för
verksamheter ska anläggas. Samtidigt förbereds för att lösa infrastrukturen
även för pågående detaljplaner i närheten.
VA- och gatuprojektering pågår och innebär att nya VA-ledningar, ny
pumpstation för spillvatten, nya dagvattendammar och diken samt ny g/c-väg
och lokalgata ska byggas i området. Arbetet delas in i flera olika etapper.
Genomförandet av detaljplanen har högsta prioritet enligt kommunstyrelsen
och infrastrukturen ska vara utbyggd under 2018 för att kunna förse de nya
verksamheterna med vatten och avlopp.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 45/2018 föreslagit att kommunfullmäktige godkänner
investeringen och genomförande av nyanläggning av VA-ledningar,
pumpstation och dagvattenhantering vid Nylanda i norra Öjaby, enligt
tekniska nämndens förslag i § 213/2017. Investeringskostnaden är 24,9
miljoner kronor.
Tekniska nämnden har i § 213/2017 beslutat om investering och
genomförande av nyanläggning av VA-ledningar, pumpstation och
dagvattenhantering vid Nylanda i norra Öjaby. Tekniska förvaltningen fick i
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uppdrag att slutföra projektering och påbörja anläggningsarbetena. Arbetet
ska utföras under 2018.
Tekniska nämnden har överlämnat ärendet till kommunfullmäktige för
godkännande.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige godkänner investeringen och
genomförande av nyanläggning av VA-ledningar, pumpstation och
dagvattenhantering vid Nylanda i norra Öjaby, enligt tekniska nämndens
förslag i § 213/2017. Investeringskostnaden beräknas till 24,9 miljoner
kronor, och förväntade intäkter beräknas bli 17 miljoner kronor.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt Carin Högstedts yrkade.
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§ 62

Dnr 297092

Övrigt
Ellen Franzen (SD) frågar om de skyltar och hinder som ska öka säkerheten i
Växjö City, och om det kommer finnas några fysiska hinder på plats till
valrörelsen.
Svar lämnas av Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.
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