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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2017-08-15 är justerat.
Anslagsdag

2017-08-29

Anslaget tas ner

2017-09-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

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

Underskrift
………………………………………………………
Erika Gustavsson
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§ 238

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Åsa Karlsson Björkmarker (S) till att justera
protokollet.
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§ 239

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Monica Skagne, kommunchef, informerar om att det efter sommaren
kommer göras en utvärdering gällande Växjö kommunkoncerns säkerhets och beredskapsarbete.
På grund av den olycka som inträffade på Sörgården tidigare i somras har
arbete påbörjats med berörda förvaltningar och bolag för att säkerställa
ansvarsfördelning och förbättra rutiner inför framtiden.
Vidare informerar kommunchefen om att rekrytering av ny säkerhetschef
pågår samt att Peråke Janén, ny VD för Vidingehem, idag officiellt börjar sin
anställning.
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§ 240

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Styrelseordförande i Växjökommunföretag AB (VKAB) Catharina Winberg
(M) informerar om att alla bolagen kommer genomföra en
enkätundersökning under augusti. Utvärderingen av denna enkät kommer
sedan användas som stöd för det framtida styrelsearbetet.
Vidare informerar Winberg om att avsiktsförklaringar har tecknats efter
försäljningen av de särskilda boendena Norrelid och Åbovägen.
Winberg informerar även om att Vöfab inte kommer köpa förskolan
Geologen vid Trummens strand, utan istället kommer hyra.
Monica Skagne, kommunchef, informerar om att Växjöbostäder AB sedan i
höstas intensivt arbetar med att komma till rätta med olovlig
andrahandsuthyrning.
Vidare informerar kommunchefen om att en del av de lägenheter som
reserverats för Migrationsverket står tomma på grund av att de personer som
tilldelats lägenheten inte dykt upp. Diskussioner pågår hur man ska komma
till rätta med detta.
Slutligen informerar kommunchefen om att Veab nu skrivit på en
överenskommelse med entreprenören gällande det åtgärdspaket som finns
för Sandvik 3.
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§ 241

Dnr 2017-00007

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande, planeringschefen, markoch exploateringsingenjören, HR-chefen, upphandlingschefen, enhetschef
måltidsorganisationen, områdeschef måltidsorganisationen och
verksamhetschef måltidsorganisationen har lämnat en redovisning över
beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut om delegering
enligt 6 kap 33 § Kommunallagen. Redovisningen i rapporten gäller
delegeringsbeslut registrerade perioden 1 juni till och med 6 augusti 2017.
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§ 242

Dnr 2017-00006

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 23 maj, 30 maj och 20 juni
redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations - och personalutskotts protokoll från den
19 juni redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö Kommunföretag AB:s protokoll från den 15 juni redovisas för
kommunstyrelsen.
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§ 243

Dnr 2017-00078

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
juni 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport efter juni 2017.
Bakgrund
I enlighet med riktlinjerna för budget, bokslut och ekonomiska rapporter ska
kommunstyrelsen upprätta månadsrapporter. I månadsrapporten redovisas
uppföljning och prognos av kommunstyrelsens verksamhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 360/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
månadsrapport efter juni 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 juni 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
helårsprognosen efter juni 2017 inklusive reservationen bedöms till
sammanlagt +17,1 mkr för kommunstyrelsens samtliga verksamheter.
Verksamheterna är återhållsamma med planerade rekryteringar samt
aktiviteter på grund av reservation inom budget.
Kommunstyrelsen har ett positivt eget kapital om 67,4 mkr att balansera
eventuella avvikelser med. Förutsättningen för prognosen är att förändringen
av semesterlöneskulden stannar runt noll vid årets slut, att kostnaderna i
övrigt hålls så låga som möjligt även resten av året och att förvaltningens
intäkter kommer in som planerat.
För att möta risken för sänkta intäkter med anledning av försvagat
skatteunderlag reserverades 1,62 % beräknat på kommunstyrelsens tilldelade
ram 2017. Detta motsvarar 5,1 mkr fördelat med 2,6 mkr inom
måltidsorganisationen samt 2,5 mkr inom övriga kommunstyrelsen.
Därutöver reserveras även de 16 mkr planerade för demografitillskott. Totalt
motsvarar reservationen 21,1 mkr inom kommunstyrelsens budget 2017.
För politisk verksamhet beräknas ett underskott. Detta avser finansieringen
av projektet Brobyggarna där beslut finns att använda 1,9 mkr av
kommunstyrelsens egna kapital under 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Exploateringsprojekten per 2017-06-30 uppvisar en förväntad differens mot
budget på sammanlagt ca -30,7 mkr (avvikelse bättre än budget).
Beslutet skickas till
Ekonomi – och finanschefen
Förvaltningsekonomen
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§ 244

Dnr 2017-00410

Fastställande av sammanträdestider för
kommunstyrelsen 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer för sin del förslag till sammanträdestider för
2018.
Bakgrund
Ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och dess utskott har tagits fram för 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 245

Dnr 2017-00283

Anmälan av arbetsutskottets beslut angående samråd
för fördjupad översiktsplan för Åseda samhälle,
Uppvidinge kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 311/2017 av tidsskäl yttrat sig över samråd för
fördjupad översiktsplan för Åseda samhälle, Uppvidinge kommun.

Justerandes sign
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§ 246

Dnr 2017-00324

Anmälan av arbetsutskottets beslut angående Samråd
av bostadsförsörjningsprogram för Lessebo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 312/2017 av tidsskäl yttrat sig över samråd av
bostadsförsörjningsprogram för Lessebo kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 247

Dnr 2017-00266

Anmälan av arbetsutskottets beslut angående
Socialdepartementets remiss av betänkande SOU
2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 313/2017 av tidsskäl yttrat sig över
Socialdepartementets remiss av betänkande SOU 2017:15 Kvalitet och
säkerhet på apoteksmarknaden.
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§ 248

Dnr 2017-00379

Anmälan av arbetsutskottets beslut angående
Vattenmyndigheternas remiss av samrådshandlingarna
för behovsbedömning och avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning med anledning av
miljöbedömning av åtgärdsprogram 2018-2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 314/2017 av tidsskäl yttrat sig över
Vattenmyndigheternas remiss av samrådshandlingarna för behovsbedömning
och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning med anledning av
miljöbedömning av åtgärdsprogram 2018-2021.
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Utdragsbestyrkande
19 (82)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-08-15

§ 249

Dnr 2017-00311

Yttrande över Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss
angående fördjupad beskrivning av Billa- Hemmesjö,
kulturmiljö av riksintresse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på remiss angående fördjupad
beskrivning av Billa-Hemmesjö, kulturmiljö av riksintresse:
Växjö kommun är positiva till att länsstyrelsen vill öka kunskapen om
kommunens riksintressen. Rapporterna innehåller ett lättförståeligt historiskt
underlag med bra beskrivningar av landskapet. Riktlinjer och beskrivningar
är användbara för att förstå i vilket sammanhang som t.ex. en
exploateringsåtgärd kommer i. Kommunen skulle gärna vilja att kartorna
utvecklades och gjordes tydligare, bland annat genom att lägga till
teckenförklaringar.
Bakgrund
Kommunerna i länet har upplevt svårigheter i samband med planering inom
riksintressanta kulturmiljöer och har efterfrågat förtydligande av
riksintressenas motivering, värdekärnor och avgränsning. Länsstyrelsen i
Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra informationen kring
länets kulturmiljöer av riksintresse. Länsstyrelsen har gjort muntliga
presentationen på kommunerna och nu har även skriftliga rapporter tagits
fram. Riksintressets värden presenteras på ett kondenserat sätt tillsammans
med de riktlinjer som utredningen resulterat i.
Växjö kommun har nu fått fördjupad beskrivning av Billa-Hemmesjö
kulturmiljö av riksintresse, på remiss med möjlighet att lämna synpunkter på
innehåll och ställningstagande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 332/2017 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
synpunkter i enlighet med kommunchefens skrivelse daterad 16 juni 2017.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
För kännedom
Planeringschefen
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§ 250

Dnr 2017-00312

Yttrande över Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss
angående fördjupad beskrivning av Dädesjö,
kulturmiljö av riksintresse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar nedanstående synpunkter på remiss angående
fördjupad beskrivning av Dädesjö, kulturmiljö av riksintresse:
Växjö kommun är positiva till att länsstyrelsen vill öka kunskapen om
kommunens riksintressen. Rapporterna innehåller ett lättförståeligt historiskt
underlag med bra beskrivningar av landskapet. Riktlinjer och beskrivningar
är användbara för att förstå i vilket sammanhang som t.ex. en
exploateringsåtgärd kommer i. Kommunen skulle gärna vilja att kartorna
utvecklades och gjordes tydligare, bland annat genom att lägga till
teckenförklaringar.
Bakgrund
Kommunerna i länet har upplevt svårigheter i samband med planering inom
riksintressanta kulturmiljöer och har efterfrågat förtydligande av
riksintressenas motivering, värdekärnor och avgränsning. Länsstyrelsen i
Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra informationen kring
länets kulturmiljöer av riksintresse. Länsstyrelsen har gjort muntliga
presentationen på kommunerna och nu har även skriftliga rapporter tagits
fram. Riksintressets värden presenteras på ett kondenserat sätt tillsammans
med de riktlinjer som utredningen resulterat i.
Växjö kommun har nu fått fördjupad beskrivning av Dädesjö kulturmiljö av
riksintresse, på remiss med möjlighet att lämna synpunkter på innehåll och
ställningstagande. Synpunkterna som presenteras har formulerats av
kommunens kulturmiljögrupp bestående av tjänstepersoner från
kommunledningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, tekniska
förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 333/2017 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
synpunkter i enlighet med kommunchefens skrivelse daterad 16 juni 2017.
Kommunchefen har i denna skrivelse redogjort för ärendet och lämnat
förslag på yttrande.
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
För kännedom
Planeringschefen
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§ 251

Dnr 2017-00313

Yttrande över Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss
angående fördjupad beskrivning av Bergkvara,
kulturmiljö av riksintresse
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på remiss angående fördjupad
beskrivning av Bergkvara, kulturmiljö av riksintresse i enlighet med
kommunchefens skrivelse daterad 13 juni 2017.
2. Kommunstyrelsen noterar att Växjö kommun har tagit fram en översiktlig
utredning kring förutsättningarna att bygga en våtmark för utgående
avloppsvatten från Sundet som en tänkbar ytterligare åtgärd i
åtgärdsprogrammet att förbättra vattenkvaliteten i Växjösjöarna och specifikt
Norra Bergundasjön. Den planerade våtmarkens utbredning är enligt
förslaget delvis inom riksintresset i Torpzonen söder om Bergkvarasjön.
Eventuellt berörs även området som definierats som Bergunda kyrkby.
3. Kommunstyrelsen anser att våtmarksintresset är förenligt med
riksintresset och att den fördjupade beskrivningen av riksintresset bör
kompletteras med en skrivning om detta.
Bakgrund
Kommunerna i länet har upplevt svårigheter i samband med planering inom
riksintressanta kulturmiljöer och har efterfrågat förtydligande av
riksintressenas motivering, värdekärnor och avgränsning. Länsstyrelsen i
Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra informationen kring
länets kulturmiljöer av riksintresse. Länsstyrelsen har gjort muntliga
presentationen på kommunerna och nu har även skriftliga rapporter tagits
fram. Riksintressets värden presenteras på ett kondenserat sätt tillsammans
med de riktlinjer som utredningen resulterat i.
Växjö kommun har nu fått fördjupad beskrivning av Bergkvara, kulturmiljö
av riksintresse, på remiss med möjlighet att lämna synpunkter på innehåll
och ställningstagande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 334/2017 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
synpunkter på remiss angående fördjupad beskrivning av Bergkvara,
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kulturmiljö av riksintresse i enlighet med kommunchefens skrivelse daterad
13 juni 2017.
Kommunchefen har denna skrivelse redogjort för ärendet och lämnat förslag
till beslut.
Yrkanden
Per Schöldberg (C) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S):
1. Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på remiss angående fördjupad
beskrivning av Bergkvara, kulturmiljö av riksintresse i enlighet med
kommunchefens skrivelse daterad 13 juni 2017.
2. Kommunstyrelsen noterar att Växjö kommun har tagit fram en översiktlig
utredning kring förutsättningarna att bygga en våtmark för utgående
avloppsvatten från Sundet som en tänkbar ytterligare åtgärd i
åtgärdsprogrammet att förbättra vattenkvaliteten i Växjösjöarna och specifikt
Norra Bergundasjön. Den planerade våtmarkens utbredning är enligt
förslaget delvis inom riksintresset i Torpzonen söder om Bergkvarasjön.
Eventuellt berörs även området som definierats som Bergunda kyrkby. Se
kartbilagor.
3. Kommunstyrelsen anser att våtmarksintresset är förenligt med
riksintresset och att den fördjupade beskrivningen av riksintresset bör
kompletteras med en skrivning om detta.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Per Schöldbergs yrkande.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
För kännedom
Planeringschefen
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§ 252

Dnr 2017-00314

Yttrande över Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss
angående fördjupad beskrivning av Hult- SandsjöOrmesberga, kulturmiljö av riksintresse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar nedanstående synpunkter på remiss angående
fördjupad beskrivning av Hult-Sandsjö-Ormesberga, kulturmiljö av
riksintresse:
Växjö kommun är positiva till att länsstyrelsen vill öka kunskapen om
kommunens riksintressen. Rapporterna innehåller ett lättförståeligt historiskt
underlag med bra beskrivningar av landskapet. Riktlinjer och beskrivningar
är användbara för att förstå i vilket sammanhang som t.ex. en
exploateringsåtgärd kommer i. Kommunen skulle gärna vilja att kartorna
utvecklades och gjordes tydligare, bland annat genom att lägga till
teckenförklaringar.
Bakgrund
Kommunerna i länet har upplevt svårigheter i samband med planering inom
riksintressanta kulturmiljöer och har efterfrågat förtydligande av
riksintressenas motivering, värdekärnor och avgränsning. Länsstyrelsen i
Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra informationen kring
länets kulturmiljöer av riksintresse. Länsstyrelsen har gjort muntliga
presentationen på kommunerna och nu har även skriftliga rapporter tagits
fram. Riksintressets värden presenteras på ett kondenserat sätt tillsammans
med de riktlinjer som utredningen resulterat i.
Växjö kommun har nu fått fördjupad beskrivning av Hult-SandsjöOrmesberga kulturmiljö av riksintresse, på remiss med möjlighet att lämna
synpunkter på innehåll och ställningstagande. Synpunkterna som presenteras
har formulerats av kommunens kulturmiljögrupp bestående av
tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret,
tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 335/2017 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
synpunkter i enlighet med kommunchefens skrivelse daterad 16 juni 2017.
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Kommunchefen har denna skrivelse redogjort för ärendet och lämnat förslag
på yttrande.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
För kännedom
Planeringschefen
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§ 253

Dnr 2017-00315

Yttrande över Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss
angående fördjupad beskrivning av Lädja-Rösås,
kulturmiljö av riksintresse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar nedanstående synpunkter på remiss angående
fördjupad beskrivning av Lädja-Rösås, kulturmiljö av riksintresse:
Växjö kommun är positiva till att länsstyrelsen vill öka kunskapen om
kommunens riksintressen. Rapporterna innehåller ett lättförståeligt historiskt
underlag med bra beskrivningar av landskapet. Riktlinjer och beskrivningar
är användbara för att förstå i vilket sammanhang som t.ex. en
exploateringsåtgärd kommer i. Kommunen skulle gärna vilja att kartorna
utvecklades och gjordes tydligare, bland annat genom att lägga till
teckenförklaringar.
Bakgrund
Kommunerna i länet har upplevt svårigheter i samband med planering inom
riksintressanta kulturmiljöer och har efterfrågat förtydligande av
riksintressenas motivering, värdekärnor och avgränsning. Länsstyrelsen i
Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra informationen kring
länets kulturmiljöer av riksintresse. Länsstyrelsen har gjort muntliga
presentationen på kommunerna och nu har även skriftliga rapporter tagits
fram. Riksintressets värden presenteras på ett kondenserat sätt tillsammans
med de riktlinjer som utredningen resulterat i.
Växjö kommun har nu fått fördjupad beskrivning av Lädja-Rösås kulturmiljö
av riksintresse, på remiss med möjlighet att lämna synpunkter på innehåll
och ställningstagande. Synpunkterna som presenteras har formulerats av
kommunens kulturmiljögrupp bestående av tjänstepersoner från
kommunledningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, tekniska
förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 336/2017 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
synpunkter i enlighet med kommunchefens skrivelse daterad 16 juni 2017.
Kommunchefen har i denna skrivelse redogjort för ärendet och lämnat
förslag till beslut.
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
För kännedom
Planeringschefen
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§ 254

Dnr 2017-00310

Yttrande över Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss
av utökning av och ändrade föreskrifter för
naturreservatet Kronoberg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget till utökning av och
ändrade föreskrifter för naturreservatet Kronoberg under förutsättning att
både det land- och vattenbaserade friluftslivet säkerställs och vill särskilt
lyfta fram följande:
1. Mål och avsikter med det rörliga friluftslivet inom området behöver
förtydligas.
2. I skötselplanen bör det inte stå att Växjö kommun ska sköta stigarna
i området. Dock kan Växjö kommun åta sig att sköta stigarna på
uppdrag av Länsstyrelsen.
3. Det är viktigt att det ges möjlighet till fortsatt förbindelse genom
sundet mellan Helgö och Kronoberg och vidare ut i Helgasjön för
alla typer av vattenfarkoster.
4. Det är dock viktigt att hastigheten begränsas, fågelskyddsområden
med tillträdesförbud införs samt tydlig information till allmänheten.
5. Inom vattenområdet kan det bli aktuellt för Växjö kommun att lägga
ner sjöledningar vilket inte bör vara förbjudet.
6. Större delen av odlingsmarken kring Kronobergs kungsgård bör
kunna omfattas av naturreservatet.
Kommunstyrelsen lämnar i övrigt synpunkter enligt kommunchefens
skrivelse daterad 21 juni 2017.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Kronobergs län har tagit fram ett förslag på utökning och
ändrade föreskrifter för naturreservatet Kronoberg som Växjö kommun nu
fått på remiss.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 337 föreslagit att kommunstyrelsen
beslutar enligt nedan:
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1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget till utökning av och
ändrade föreskrifter för naturreservatet Kronoberg under förutsättning att
både det land- och vattenbaserade friluftslivet säkerställs och vill särskilt
lyfta fram följande:
•
•
•

•
•

Mål och avsikter med det rörliga friluftslivet inom området behöver
förtydligas.
I skötselplanen bör det inte stå att Växjö kommun ska sköta stigarna i
området. Dock kan Växjö kommun åta sig att sköta stigarna på
uppdrag av Länsstyrelsen.
Det är viktigt att det ges möjlighet till fortsatt förbindelse genom
sundet mellan Helgö och Kronoberg och vidare ut i Helgasjön för
alla typer av vattenfarkoster, men med begränsning av hastighet,
införande av fågelskyddsområden med tillträdesförbud och
information.
Inom vattenområdet kan det bli aktuellt för Växjö kommun att lägga
ner sjöledningar vilket inte bör vara förbjudet.
Större delen av odlingsmarken kring Kronobergs kungsgård bör
kunna omfattas av naturreservatet.

2. Kommunstyrelsen lämnar i övrigt synpunkter enligt kommunchefens
skrivelse daterad 21 juni 2017.
Kommunchefen har i denna skrivelse redogjort för ärendet och lämnat
förslag på yttrande.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget till
utökning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet Kronoberg under
förutsättning att både det land- och vattenbaserade friluftslivet säkerställs
och vill särskilt lyfta fram följande:
1. Mål och avsikter med det rörliga friluftslivet inom området behöver
förtydligas.
2. I skötselplanen bör det inte stå att Växjö kommun ska sköta stigarna i
området. Dock kan Växjö kommun åta sig att sköta stigarna på
uppdrag av Länsstyrelsen.
3. Det är viktigt att det ges möjlighet till fortsatt förbindelse genom
sundet mellan Helgö och Kronoberg och vidare ut i Helgasjön för
alla typer av vattenfarkoster.
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4. Det är dock viktigt att hastigheten begränsas, fågelskyddsområden
med tillträdesförbud införs samt tydlig information till allmänheten.
5. Inom vattenområdet kan det bli aktuellt för Växjö kommun att lägga
ner sjöledningar vilket inte bör vara förbjudet.
6. Större delen av odlingsmarken kring Kronobergs kungsgård bör
kunna omfattas av naturreservatet.
Kommunstyrelsen lämnar i övrigt synpunkter enligt kommunchefens
skrivelse daterad 21 juni 2017.
Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen tillstyrker Länsstyrelsens förslag av
utökning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet Kronoberg.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Per Schöldbergs yrkande.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
För kännedom
Planeringschefen
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§ 255

Dnr 2017-00407

Yttrande över Trafikverkets remiss angående förslag till
föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 30 i
Kronobergs län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker förslaget om sänkt hastighet på
Riksväg 30 genom Kronobergs län och Växjö kommun och lämnar i övrigt
remissyttrande i enlighet med kommunchefens skrivelse daterad 26 juni
2016.
Bakgrund
Trafikverket har till Växjö kommun översänt rubricerat ärende för remiss.
Ärendet har varit ute på remiss en gång tidigare, under år 2016, vilket
föranledde Växjö kommun att överklaga detsamma till regeringen.
Kommunen vann denna överklagan och Trafikverket ombads av regeringen
att komplettera ärendet med en effektbedömning och effektbeskrivning över
den planerade åtgärden. Effektbedömningen är nu genomförd och utgör del
av rubricerad remiss.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 338/2017 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
avstyrka förslaget om sänkt hastighet på Riksväg 30 genom Kronobergs län
och Växjö kommun och i övrigt lämna remissyttrande i enlighet med
kommunchefens skrivelse daterad 26 juni 2016.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 26 juni 2017 lämnat förslag till
beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att Växjö kommun fortsatt ser
positivt på arbetet för att öka säkerheten och tryggheten i landets trafik- och
vägsystem. Växjö kommun anser dock att den ökade trafiksäkerheten skulle
uppnås genom fler investeringar i mittsepareringsåtgärder etcetera snarare än
genom hastighetssänkningar, i synnerhet vad gäller landets större
riksvägssystem.
De nationella riksvägarna är av avgörande betydelse för
landets tillgänglighet, näringslivets utveckling och de mer perifera
regionernas fortlevnad och fortsatta tillväxt.
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Beslutet skickas till
Trafikverket
För kännedom
Trafikplaneringschefen
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§ 256

Dnr 2017-00408

Yttrande över Trafikverkets remiss angående förslag till
föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 30 i
Jönköpings län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker förslaget om sänkt hastighet på Riksväg 30.
Bakgrund
Trafikverket har till Växjö kommun översänt rubricerat ärende för remiss.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 339/2017 föreslagit att kommunstyrelsen avstyrker
förslaget om sänkt hastighet på Riksväg 30.
Beslutet skickas till
Trafikverket
För kännedom
Trafikplaneringschefen
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§ 257

Dnr 2017-00421

Yttrande över Region Kronobergs remiss av
Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§ 258

Dnr 2017-00426

Redovisning av uppdrag till Växjöbostäder AB om att
pröva möjligheterna för smarta hus på
Vikaholmsområdet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav Växjöbostäder AB i uppdrag att pröva möjligheterna
att i samarbete med Smart Housing Småland eller någon annan aktör
skyndsamt planera för att bygga ett block med industriellt framställda
lägenheter som hyresrätter på Vikaholmsområdet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 341/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av uppdraget.
Växjöbostäder AB redogör för ärendet i en skrivelse daterad 24 maj 2017.
Av skrivelsen framgår att då Växjöbostäder gavs uppdraget var de mitt inne i
en upphandling av studentbostäder i kvarteret Docenten. Kravställningen i
upphandlingen var industriell tillverkning av bostäder i trä. Idag är
upphandlingen genomförd och produktion och byggnation pågår. Resultatet
är 240 industriellt tillverkade bostadsmoduler i trä. Växjöbostäder och
VKAB har utifrån projektet Docenten fått kunskaper och erfarenheter om
industriell tillverkning av bostäder i trä. Ett samarbete pågår där med Smart
Housing Småland. Växjöbostäder skulle inom Vikaholmsområdet kunna
bygga industriellt framställda lägenheter i trä om marktilldelning sker.
VKAB noterar i § 108/2017 Växjöbostäders svar på skrivelsen till
protokollet och översänder svaret till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjöbostäder AB
Växjö kommunföretag AB (VKAB)
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§ 259

Dnr 2017-00297

Redovisning av uppdrag till Växjö Kommunföretag AB
att utreda möjligheten att bygga ett hyreshus som
uppmanar till billös livsstil
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 99/2017 beslutat att uppdra till Växjö
kommunföretag AB (VKAB) att genom Växjöbostäder AB utreda
möjligheten att bygga ett hyreshus som uppmanar till billös livsstil.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 342/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av uppdraget.
Växjöbostäder har inkommit till VKAB med en utredning i ärendet den 24
maj 2017. Av utredningen framgår i korthet att:
En förutsättning för ett flerbostadshus utan boendeparkering är närhet till
goda kollektiva transportmedel och gemensamma lösningar.
Vid utformning av huset behöver hänsyn tas till att cykeln är i fokus.
Växjöbostäder äger idag ingen mark med byggrätt i ett läge som vore
önskvärt för att genomföra ett projekt i enlighet med intentionen av billös
livsstil.
Om rätt förutsättningar ges i form av p-norm 0, utifrån gemensamt
överenskomna åtgärder som byggherren ansvarar för att genomföra och ett
kollektivtrafik centralt läge, ser Växjöbostäder inga problem att genomföra
ett projekt som uppmanar till billös livsstil.
VKAB noterade i § 107/2017 Växjöbostäders utredning till protokollet och
lämnade över utredningen till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjöbostäder AB
Växjö kommunföretag AB (VKAB)
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§ 260

Dnr 2017-00425

Uppföljning enligt kommunallagen av de kommunala
bolagen för verksamhetsåret 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och konstaterar att den
verksamhet som bedrivits i de kommunala bolagen under 2016 varit förenlig
med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bakgrund
I 6 kap § 1 a och 1 § b kommunallagen föreskrivs att kommunstyrelsen
årligen i särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som kommunens bolag
har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna (kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet,
ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 343/2017 föreslagit att kommunstyrelsen fattar
följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och konstaterar att den
verksamhet som bedrivits i de kommunala bolagen under 2016 varit förenlig
med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
VKAB beslutade i § 102/2017 att dotterbolagens verksamhet inklusive
Växjö Energi AB och Wexnet AB, är kompetensenligt enligt
kommunallagen samt lever upp till kommunala ändamålen. VKAB:s styrelse
har funnit att VKAB:s verksamhet är kompetensenlig och bedrivs utifrån det
fastställda kommunala ändamålet och överlämnar därför vidare till
kommunstyrelsen för beslut.
Dotterbolagen har inkommit med uppföljning enligt kommunallagen av
respektive bolag för verksamhetsåret 2016 till VKAB.
Beslutet skickas till
Växjö kommunföretag AB (VKAB)
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§ 261

Dnr 2017-00363

Utvärdering av Intern kontroll 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner utvärdering av intern kontroll 2016.
Bakgrund
Målet med intern kontroll är att uppnå
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.
Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa att styrelser och
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med
rimlig grad av säkerhet säkerställa att målen uppnås, säkra en effektiv
förvaltning samt undvika allvarliga fel.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en
god intern kontroll. Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje år ska en
särskild plan fastställas för uppföljning av den interna kontrollen och
utvärderingen skall rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska
med utgångspunkt från nämnders och styrelsers uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och, i de fall
förbättringar behövs, besluta om sådana. Även kommunens revisorer gör
granskningar inom ramen för intern kontroll.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 344/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
utvärdering av intern kontroll 2016.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 13 juni 2017 lämnat en
utvärdering av den kommungemensamma interna kontrollen för 2016.
Den kommungemensamma interna kontrollen ger möjlighet till en
övergripande och samlad analys.
Följande kontrollområde har beslutats följas upp under 2016:
• Ekonomi
• Förtroende/Verksamhet
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Alla nämnder, styrelser och kommunala bolag har genomfört den
övergripande kontrollen.
Beslutet skickas till
Ekonomi – och finanschefen
För kännedom
Alla nämnder och styrelser
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§ 262

Dnr 2017-00369

Redovisning av Växjö kommunföretag AB:s
skuldportfölj per 2017-04-30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Växjö Kommunföretags redovisning av
skuldportföljen per den 30 april 2017.
Bakgrund
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) redovisar sin skuldportfölj per den 30
april 2017. Enligt finanspolicyn ska den redovisas till kommunstyrelsen vid
års- respektive delårsbokslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 345/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
Växjö Kommunföretags redovisning av skuldportföljen per den 30 april
2017.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 14 juni 2017 redogjort för
VKAB:s skuldportfölj. VKAB:s låneskuld uppgick per den 30 april 2017 till
6 993 mkr inklusive 146 mkr i utnyttjad kredit på koncernkontot.
Växjöbostäder, Videum och Vöfab utnyttjar koncernkontot och använder det
som byggkreditiv.
Den 31 december 2016 uppgick låneskulden till 7 435 mkr varav 402 mkr
var utnyttjad kredit på koncernkontot. Det innebär att skuldportföljen har
minskat med 442 mkr sedan årsskiftet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö kommunföretag AB (VKAB)
Ekonomi – och finanschefen
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§ 263

Dnr 2016-00271

Medlemskap i Refarm Europe
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun går med som medlem i
Refarm 2030 under 2017 och 2018. Därefter ska medlemskapet utvärderas.
Bakgrund
2016 erbjöds Växjö kommun att gå med som medlemmar i Refarm 2030. Då
organisationen fortfarande var i ett tidigt skede valde kommunen ett ettårigt
medlemskap.
Därefter har organisationen utvecklats och är idag en nationell
näringslivsorganisation som syftar till att dels skapa jobb, dels öka vår
självförsörjning – främst fisk och grönsaker. Växjö kommuns
näringslivskontor är involverade i ett konkret projekt som rör etablering av
företag inom fiskodling samt utveckla koncept gällande försäljning. Refarm
2030 har en långsiktig vision om att skapa 200 000 nya blå/gröna jobb senast
2030 inom svensk livsmedelssektor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 346/2017 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
Växjö kommun går med som medlem i Refarm 2030 under 2017 och 2018.
Därefter ska medlemskapet utvärderas.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 28 juni 2017 redogjort för ärendet
och föreslagit att Växjö kommun går med som medlem i Refarm 2030 under
2017 och 2018 för att sedan utvärdera medlemskapet.
Beslutet skickas till
Näringslivschefen
Hållbarhetschefen
För kännedom
Refarm 2030
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§ 264

Dnr 2017-00417

Ansökan om verksamhetsbidrag 2018 från
Brottsofferjouren
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppräkningen av verksamhetsbidraget till
Brottsofferjouren för 2018.
Bakgrund
Brottsofferjouren har i skrivelse föreslaget ett verksamhetsbidrag med
2,1 kr/invånare. De har önskemål om idéburet offentligt partnerskap, IOP,
mellan Växjö kommun och Brottsofferjouren.
Nuvarande bidrag uppgå till 177 000 kr/år till Brottsofferjouren och finns
reserverat inom budget. Verksamhetsbidrag baseras på invånarantal och tas i
årliga beslut inför respektive år. Brottsofferjouren föreslår en indexhöjning
per år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 347/2017 föreslagit att kommunstyrelsen beviljar
ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren för 2018. Detta innebär
ett kommunalt bidrag med 2,1 kronor per invånare.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 29 juni 2017 redogjort för ärendet.
Sammanfattningsvis framgår det av skrivelsen att ett beslut om ökat
verksamhetsbidrag till 2,1 kr/invånare innebär en ökning av bidraget med
14 253 kr som inte finns reserverat inom kommunstyrelsens befintliga
budget. Nuvarande reserverade medel i budget uppgår till 177 000 kr.
Brottsofferjouren föreslår ett verksamhetsbidrag från Växjö kommun
uppräknat enligt index vilket innebär 2,1 kr/invånare för 2018. Ett
verksamhetsbidrag 2018 motsvarande 2,1 kr/invånare utifrån
befolkningsprognosen innebär ett bidrag på 191 253 kr, det vill säga en
ökning med 14 253 kr jämfört med nuvarande bidrag.
Beslutet skickas till
Ekonomi – och finanschefen
Förvaltningsekonomen
För kännedom
Brottsofferjouren Växjö
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§ 265

Dnr 2017-00396

Uppdrag att utöka område för pågående
detaljplanläggning av delar av Arenastaden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att utöka område för
pågående detaljplanläggning av de delar av Arenastaden som kallas område
1 och 10 i ”vision Arenastaden i Växjö 2014”. Område som ska planläggas
ska även innefatta område 2 samt mellanliggande bollplaner.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i tidigare beslut (§92/2015) gett Byggnadsnämnden i
uppdrag att påbörja ny detaljplanläggning av den del i Arenastaden som
kallas område 1 och 10 i ”vision Arenastaden i Växjö 2014”.
Ett detaljplaneförslag var på samråd våren 2016. Under detta samråd
framfördes bland annat att det skulle kunna uppstå problem med störande
ljud från befintliga bollplaner. Frågan utreddes vidare och utredningen
visade att det med den föreslagna bebyggelsestrukturen troligen fanns fog för
denna oro. Regelverket är otydligt men det fanns en påtaglig risk att ljudet
från bollplanerna skulle bedömas som en olägenhet och därmed fanns det en
risk att bollplanerna skulle beläggas med restriktioner.
Alternativa lösningar har under våren 2017 analyserats och ett nytt förslag
till övergripande planering har valts ut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 318/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ger
byggnadsnämnden i uppdrag att utöka område för
pågående detaljplanläggning av de delar av Arenastaden som kallas område
1 och 10 i ”vision Arenastaden i Växjö 2014”. Område som ska planläggas
ska även innefatta område 2 samt mellanliggande bollplaner.
Kommunchefen har i en skrivelse den 9 juni 2017 föreslagit att
kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att utöka område för
pågående detaljplanläggning av de delar av Arenastaden som kallas område
1 och 10 i ”vision Arenastaden i Växjö 2014”. Område som ska planläggas
ska även innefatta område 2 samt mellanliggande bollplaner.
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Av skrivelsen framgår vidare att nuvarande planuppdrags omfattning
föreslås utökas för att ge möjlighet till fler bostäder med en
bebyggelsestruktur som ger en bättre boendemiljö och ett bättre ekonomiskt
resultat. Fotbollsverksamheten påverkas genom att två bollplaner försvinner
och en bollplan nyanläggs.
Yrkanden
Per Schöldberg (C) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Byggnadsnämnden
För kännedom
Tekniska förvaltningen
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Kultur - och fritidsförvaltningen
Planeringschefen
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§ 266

Dnr 2017-00463

Detaljplaneändring inom Vikaholm till följd av behov av
byggnation av ny förskola
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämnden att pröva en
detaljplaneändring på Vikaholm avseende möjligheten att bygga en förskola
inom framtida kvarteret Stommen som i nuvarande detaljplan endast tillåter
byggnation av bostäder och lokaler för centrumändamål.
Bakgrund
Verkligheten och prognosen visar att både Vikaholm och planerade
Telestadshöjden byggs och kommer att byggas ut tätare än vad som först
beräknats. Befintliga förskolan på Vikaholm är redan idag fullbelagd, allt
medan Vikaholm fortsatt byggs ut i rask takt. Buffert i övriga befintliga
förskolor i närområdet finns inte heller idag. Ny förskola i östra delen av
Vikaholm förväntas även tjäna förestående utbyggnad av bostadsområdet
Telestadshöjden, öster om Vikaholm. Inom Telestadshöjdens detaljplan, som
just nu är under framtagande, planeras för skola F-6 – något som i tidigare
planering legat längre fram i exploateringen av stadsdelen. Behovet av
förskola/skola tidigareläggs till följd av att området byggs tätare än vad som
först förväntats. En stark konjunktur och en kraftig efterfrågan på bostäder
gör att byggrätterna i detaljplanerna utnyttjas i högre utsträckning vilket
medför tätare bebyggelse och fler människor per ytenhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 361/2017 föreslagit att kommunstyrelsen uppdrar åt
byggnadsnämnden att pröva en detaljplaneändring på Vikaholm avseende
möjligheten att bygga en förskola inom framtida kvarteret Stommen som i
nuvarande detaljplan endast tillåter byggnation av bostäder och lokaler för
centrumändamål.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 augusti 2017 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att placering av ny förskola föreslås till
framtida kvarteret Stommen längst öster ut i området för Vikaholms
detaljplan.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Byggnadsnämnden
För kännedom
Planeringschefen
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§ 267

Dnr 2017-00227

Skrivelse om fjärrvärmedrivna vitvaror - Åsa Karlsson
Björkmarker (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen och uppdrar till kommunchefen och
Växjö kommunföretag AB (VKAB) att inom koncernen pröva installation av
fjärrvärmedrivna vitvaror i sådan omfattning att ett relevant beslutsunderlag
erhålls för att användas vid fortsatt nybyggnation och renovering.
Bakgrund
Åsa Karlsson Björkmarker (S) har i en skrivelse inkommen den 24 mars
2017 föreslagit att fjärrvärmens användningsområden utvidgas. I flera
kommuner, där Västerås varit en föregångare, har fjärrvärmedrivna vitvaror
installerats inom kommunens verksamhet och fastigheter. Installationerna
kan innebära en betydande miljöbesparing, kommunen blir mindre
elberoende och koldioxidutsläppen kan minska ännu mer. I skrivelsen
föreslås att kommunstyrelsen tillsammans med VEAB och de kommunala
fastighetsbolagen prövar installation av fjärrvärmedrivna vitvaror.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 297/2017 föreslagit att kommunstyrelsen bifaller
skrivelsen och uppdrar till kommunchefen och Växjö kommunföretag AB
(VKAB) att inom koncernen pröva installation av fjärrvärmedrivna vitvaror i
sådan omfattning att ett relevant beslutsunderlag erhålls för att användas vid
fortsatt nybyggnation och renovering.
Växjö Kommunföretag AB har i § 87/2017 lämnat yttrande i enlighet med
VD:s skrivelse daterad 10 maj 2017. Av skrivelsen framgår att VKAB:s
styrelse ser positivt på att utvidga fjärrvärmens användningsområden och att
kommunstyrelsen, tillsammans med de kommunala bolagen Växjö Energi,
Växjöbostäder, Vidingehem, Videum och Vöfab prövar installation av
fjärrvärmedrivna vitvaror i sådan omfattning att ett relevant beslutsunderlag
erhålls för att användas vid fortsatt nybyggnation och renovering. I den mån
olika koncept och arrangemang används för boende i enskilda lägenheter
respektive för gemensamma stortvättstugor, samt i olika typer av
lokalanvändning som förskolor och vårdboende skall installation prövas för
dessa olika koncept för att utveckla relevant beslutsunderlag för respektive
koncept. Installationerna genom respektive bostadsbolag och fastighetsbolag
skall i första hand ske genom att försöka utnyttja de medel som har utverkats
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för att pröva installation av fjärrvärmedrivna vitvaror i READY-projektet
vilket nu genomförs. Behöver vi i READY-projektet pröva om medel kan
omdisponeras i jämförelse med den ursprungliga projektbeskrivningen t ex
till att omfatta även lokalanvändning som klädtorkning i förskola eller
indirekt fjärrvärmeanvändning i enskilda lägenheter genom
tappvarmvattenanslutning av vitvaror så föreslås att vi även undersöker
denna möjlighet för att fullt ut kunna nyttja beviljade medel i READY.
Yrkanden
Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
Växjö kommunföretag AB (VKAB)
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§ 268

Dnr 2017-00065

Skrivelse angående instiftande av en
digitaliseringsfond - Lennart Adell Kind (L) och Oliver
Rosengren (M)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att ett uppdrag i enlighet med
förslaget finns med i Växjö kommuns budget för 2018.
Bakgrund
Lennart Adell Kind (L) och Oliver Rosengren (M) har i en skrivelse
föreslagit att en intern digitaliseringsfond ska instiftas. Digitaliseringsfonden
bör inte ersätta egna budgetprioriteringar i verksamheter eller nämnder, utan
istället komplettera egna investeringar i digitalisering med tydlig styrning
mot att frigöra resurser. Ett villkor för att få ta del av digitaliseringsfonden
bör vara att insatsen ska bidra till en utgiftsminskning i driften som inom en
viss tid också täcker de initiala kostnaderna. Digitaliseringsfonden ska
sammanfattningsvis syfta till lägre nettokostnader genom digitalisering.
Med anledning av ovanstående föreslås att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till genomförande för en intern
digitaliseringsfond i enlighet med skrivelsens intentioner samt att
finansiering av denna prövas i budgeten för 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 319 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
skrivelsen med att ett uppdrag i enlighet med förslaget finns med i Växjö
kommuns budget för 2018.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi – och finanschefen
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§ 269

Dnr 2014-00341

Avskrivning av uppdrag att ta fram en Centrumvision
(Vision Växjö City)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avskriver ärendet om Centrumvision (Vision Växjö City)
och hänvisar istället till det arbete som utförs av stads – och
träbyggnadsrådet, som bland annat innefattar målbilder för Växjös offentliga
rum.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2012 att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram
ett måldokument för Växjö centrum, en så kallad centrumvision.
Arbetsgruppen tog sedan under våren 2014 fram ett utkast till centrumvision,
och kommunstyrelsen beslutade i § 192/2014 att sända förslaget på remiss.
Yttranden inkom från de olika remissinstanserna under 2014.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att man nu arbetar vidare med
frågorna i ett annat sammanhang, och att kommunstyrelsen avskriver ärendet
om Centrumvision (Vision Växjö City) och istället hänvisar till det arbete
som görs av stads – och träbyggnadsrådet, som bland annat innefattar
målbilder för Växjös offentliga rum.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 320/2017 föreslagit att kommunstyrelsen avskriver
ärendet om Centrumvision (Vision Växjö City) och hänvisar istället till det
arbete som utförs av stads – och träbyggnadsrådet, som bland annat
innefattar målbilder för Växjös offentliga rum.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Anna Tenje (M): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 270

Dnr 2015-00326

Kommunövergripande friluftsprogram för Växjö
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till kommunövergripande
friluftsprogram för Växjö kommun.
Bakgrund
I § 235/2015 uppdrog kommunstyrelsen åt kultur- och fritidsnämnden att
upprätta en kommunövergripande arbetsgrupp med representanter från
kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen,
utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret i syfte att ta fram ett
kommunövergripande friluftsprogram. Projektet beviljades även LONAmedel av Länsstyrelsen Kronoberg och ska vara genomfört och slutredovisat
senast 30 juni 2017. En projektledare har varit anställd på kultur- och
fritidsförvaltningen för att leda arbetet med att ta fram ett förslag till
friluftsprogram tillsammans med en arbetsgrupp och en styrgrupp.
Programmet godkändes i Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-08 (§ 21 Dnr
2015-00135). I sitt beslut rekommenderar Kultur och fritidsnämnden att
kommunstyrelsen antar friluftsprogrammet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 212/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
förslaget till kommunövergripande friluftsprogram för Växjö kommun.
Kommunchefen har i en skrivelse den 4 april 2017 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
friluftsprogrammet har fokus på Växjö stad samt kommunens sex större
tätorter; Lammhult, Braås, Rottne, Åryd, Gemla och Ingelstad. Geografisk
avgränsning utgår från gällande översiktsplan för respektive tätort och
hanterar i första hand kommunal park- och naturmark men också privat
mark. Programmet är framtaget som en sektorsplan som ska fungera som ett
kunskapsunderlag till fysisk planering. Det är också en utgångspunkt för ett
strategiskt och långsiktigt förvaltningsövergripande arbete med
gemensamma satsningar på utveckling och underhåll av prioriterade
friluftsområden inklusive leder och stråk.
Ett övergripande mål med friluftsprogrammet är att öka utomhusvistelsen
och skapa möjlighet och intresse för fler att ta sig ut i befintliga
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friluftsområden. Med utgångspunkt i vårt övergripande mål och Sveriges tio
friluftsmål beskriver programmet tre övergripande målområden; Friluftsliv
för alla, Stark samverkan samt Hållbar planering för friluftslivet.
Programmet beskriver också vilka som är de prioriterade friluftsområdena
som vi vill utveckla och hur de kan utvecklas med tidshorisonten 2021.
Kultur- och fritidsnämnden har i § 21/2017 föreslagit att kommunstyrelsen
ska anta friluftsprogrammet.
Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
Kultur – och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Författningssamlingen
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§ 271

Dnr 2017-00465

Avtal med Trafikverket om samverkan och finansiering
avseende projektering av ny vägförbindelse och vägbro
över respektive under kust till kustbanan vid Bäckaslöv
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att teckna avtal med
Trafikverket angående samverkan och finansiering avseende projektering av
ny vägförbindelse och vägbro över respektive under Kust- till kustbanan vid
Bäckaslöv.
Bakgrund
Genomförandet av detaljplanen för Växjö 10:56 mfl, det så kallade
Bäckaslövsområdet, innebär att en ny vägförbindelse och vägbro under
respektive över kust- till kustbanan behöver byggas. Då investeringen
innebär ingrepp i statlig infrastruktur krävs samverkan med Trafikverket.
Avtal om samverkan och finansiering reglerar ansvarsfördelningen fram till
och med framtaget av förfrågningsunderlag. I samband med beslut om
investering ska parterna ha tagit fram ett avtal för genomförandet, ett så
kallat genomförandeavtal. Enligt tidplan skall ett sådant avtal tecknas senast
i april 2018.
Trafikverket kommer att ha det framtida huvudmannaskapet för vägbron
(tunnel under järnvägen) medan kommunen har huvudmannaskapet för all
övrig infrastruktur. Då investeringen föranleds av ett kommunalt behov skall
merparten av den kommande investeringen bekostas av Växjö kommun.
Trafikverket kommer stå för den merkostnad det innebär att anpassa
vägförbindelsen och tågbron till dubbelspår. Enligt avtalet bekostar Växjö
kommun all projektering inför framtagandet av ett förfrågningsunderlag samt
Trafikverkets omkostnader kopplat till detta.
Avtalet har tagits fram i ett samarbete mellan Växjö kommun och
Trafikverket.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 362/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att teckna avtal med Trafikverket angående
samverkan och finansiering avseende projektering av ny vägförbindelse och
vägbro över respektive under kust till kust-banan vid Bäckaslöv.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 7 augusti 2017 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår det att när detaljplanen för Växjö 10:56 m.fl.
vunnit laga kraft och avtalet om samverkan och finansiering undertecknats
avser Växjö kommun att genomföra en upphandling för projektering.
Kostnad för projektering samt Trafikverkets merkostnad som följekonsult
ryms inom projektets exploateringsbudget.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Planeringschefen
Tekniska nämnden
Trafikverket
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§ 272

Dnr 2017-00037

Medborgarförslag om dispens från Trafiklagstiftningen
så alla fordon som delar ut post/reklam får köra på
trottoarer med mera
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med önskemål om att
bilar, motorredskap samt moped klass två som delar ut reklam och post ska
få dispens för att nyttja gång- och cykelvägar samt trottoarer.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 321/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget.
Tekniska nämnden har i § 88/2017 lämnat följande yttrande över förslaget:
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och föreslår
kommunfullmäktige att avslå önskemålet om dispens från att framföra bilar
och moped klass 2 m.m. på gång- och cykelvägar i samband med
reklamutdelning.
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§ 273

Dnr 2016-00515

Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder vid
Strykjärnet
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra
hastighetsdämpande infrastrukturinvesteringar vid korsningen
Storgatan/Cykelväg Linnéparken, vid Strykjärnet, för att öka
trafiksäkerheten i korsningen.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att sätta upp grindar eller något
hinder för cyklister som kör rätt ut på Storgatan bakom Strykjärnet på grund
av dålig sikt.
Förslagsställaren vill att medborgarförslaget ska behandlas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 348/2017 föreslagit att kommunfullmäktige ger
tekniska nämnden i uppdrag att genomföra hastighetsdämpande
infrastrukturinvesteringar vid korsningen Storgatan/Cykelväg Linnéparken,
vid Strykjärnet, för att öka trafiksäkerheten i korsningen.
Tekniska nämnden har i § 103/2017 beslutat att tacka för förslaget samt
beslutat om att uppdra till tekniska chefen att genomföra
hastighetsdämpande infrastrukturinvesteringar vid korsningen
Storgatan/Cykelväg Linnéparken, vid Strykjärnet, för att öka
trafiksäkerheten i nämnda korsning.
Yrkanden
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till tekniska nämnden att
genomföra hastighetsdämpande infrastrukturinvesteringar vid
korsningen Storgatan/Cykelväg Linnéparken, vid Strykjärnet, för att
öka trafiksäkerheten i korsningen.
2. Kommunfullmäktige anser att förhandlingar ska fortgå med
fastighetsägaren till planket är justerat, så att det inte skymmer sikten
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i korsningen. Kommunfullmäktige konstaterar samtidigt att förhandling ägt
rum med berörd bostadsrättsförening och att kommunen därigenom påtalat
fara för bostadsrättsföreningen avseende deras skymmande plank.
Catharina Winberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 274

Dnr 2017-00309

Motion om jourservice av hjälpmedel - Eva-Britt
Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att motionens förslag i
huvudsak motsvaras av den service som Växjö kommun redan erbjuder idag.
Kommunen kan med kort varsel tillhandahålla ersättningshjälpmedel om
behov uppstår under kväll eller helg. Personer som besöker kommunen kan
tillfälligt hyra hjälpmedel eller få dem förskrivna. I övrigt ligger förslaget
utanför kommunens ansvarsområde.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V) har i en motion föreslagit att
det ska inrättas en jourservice för hjälpmedel som går sönder kvällar och
helger. Servicen föreslås finnas till för invånare samt besökare i kommunen
samt vara gemensam för kommunerna i Kronoberg och Region Kronoberg.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 349/2017 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att motionens förslag i
huvudsak motsvaras av den service som Växjö kommun redan erbjuder idag.
Kommunen kan med kort varsel tillhandahålla ersättningshjälpmedel om
behov uppstår under kväll eller helg. Personer som besöker kommunen kan
tillfälligt hyra hjälpmedel eller få dem förskrivna. I övrigt ligger förslaget
utanför kommunens ansvarsområde.
Omsorgsnämnden har i § 55/2017 yttrat sig över motionen.
Omsorgsnämnden bedömer att motionens förslag i huvudsak motsvaras av
den service som Växjö kommun redan erbjuder idag. Kommunen kan med
kort varsel tillhandahålla ersättningshjälpmedel om behov uppstår under
kväll eller helg. Personer som besöker kommunen kan tillfälligt hyra
hjälpmedel eller få dem förskrivna. I övrigt ligger förslaget utanför
kommunens ansvarsområde.
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Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 275

Dnr 2017-00201

Motion om att ta fram en handbok för förtroendevalda
och anställda i Växjö kommun kopplad till FN:s
konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning- Eva-Britt Svensson (V) och Carin
Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) och Eva-Britt Svensson (V) har den 14 mars 2017 lämnat
in en motion om FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Motionärerna skriver att Botkyrka kommun tagit fram
en handbok för förtroendevalda och anställda i kommunen.
Handboken är kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Motionärerna menar nu att Växjö kommuns arbete
med tillgänglighet behöver utvecklas och för att försäkra sig om att
rättigheterna för personer med funktionsnedsättning beaktas i samtliga
förvaltningar borde en liknande handbok tas fram i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 322/2017 föreslagit att kommunstyrelsen avslår
motionen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 18 maj 2017 redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår bland annat att Växjö kommuns styrande dokument är
mångfaldsprogrammet ”Ett sammanhållet Växjö”. Där finns en arbetsmetod
som beskriver hur Växjö kommun ska leva upp till sina löften att genomföra
programmet och därmed även de mänskliga rättigheterna för personer med
funktionsnedsättning.
Förutsatt att den arbetsgång som beskrivs i mångfaldsprogrammet fungerar
bedömer kommunledningsförvaltningen att det inte finns behov av
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ytterligare en handbok för att bevaka och lyfta FN-konventionen om
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 276

Dnr 2016-01144

Motion om att öka antalet unga med
funktionsvariationer som får anställning med lön- Carin
Högstedt (V) och Ann-Christin Eriksson (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att denna tar upp en viktig och
angelägen fråga, och metoden som föreslås kan vara en av flera för att få fler
personer i sysselsättning. Växjö kommun vill dock inte låsa sig vid en
modell, utan tillämpar olika metoder för bästa resultat.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) och Ann-Christin Eriksson (V) har inkommit med en
motion om att öka antalet unga med funktionsvariationer som får anställning
med lön och nämner modell Skellefteå som ett gott exempel. Högstedt och
Eriksson föreslår att för unga med dokumenterade funktionsvariationer ska
det skapas anställning med syftet att få trygga jobb, avtalsenlig lön,
meningsfullt innehåll och ökad mångfald på berörda arbetsplatser.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 323/2017 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen med att denna tar upp en viktig och angelägen fråga, och metoden
som föreslås kan vara en av flera för att få fler personer i sysselsättning.
Växjö kommun vill dock inte låsa sig vid en modell, utan tillämpar olika
metoder för bästa resultat.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 18 maj redogjort för ärendet. Av
skrivelsen framgår bland annat att i Växjö kommuns budget 2017,
målområde Demokrati och mångfald står det att ”där olikheter omfamnas
kan såväl människorna som ekonomin växa”.
I Växjö kommuns mångfaldsprogram 2015 – 2025 framgår att ”kommunens
rekrytering ska avspegla mångfalden och därmed den erfarenhet, kunskap
och förmåga som finns hos Växjöborna. Det höjer den totala
kompetensnivån hos personalen och bidrar till ett effektivt nyttjande av
resurser”. Växjö kommun når det löftet genom att samtliga förvaltningar och
bolag formulerar mätbara mål och åtaganden för att åstadkomma lika
rättigheter och möjligheter.
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Kommunstyrelsens samverkansråd har i § 15/2017 beslutat:
1. Kommunstyrelsens samverkansråd ställer sig positiv till motionen om att
öka antalet unga med funktionsvariationer som får anställning med lön. Att
arbeta fram en sysselsättningsmodell för personer med funktionsvariationer
enligt Skellefteå-modellen är ett förslag, men det finns även andra, till
exempel har Gävle ett liknande koncept.
2. Kommunstyrelsen samverkansråd konstaterar att det var ett prioriterat
politikområde under strategiperioden 2011 - 2016 och att det mycket väl i
Växjö kan behövas särskilda insatser för att underlätta för personer med
funktionsvariationer att komma in på arbetsmarknaden.
Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott har i § 31/2017 föreslagit att
kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till förvaltningens
bedömning. Av denna framgår bland annat att om målgruppen för
arbetsmarknadsanställning vidgas kan en konsekvens bli större utgifter utan
de intäkter som finns idag i form av att kostnaden för försörjningsstöd
minskar. Det kommer också innebära att mer resurser behövs för att ordna
arbeten inom kommunkoncernen och följa upp hur anställningen fungerar.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på arbetsutskottets förslag.
Nej för att rösta på Carin Högstedt yrkande.
Omröstningsresultat
Arbetsutskottets förslag antas med 9 röster mot en röst för Carin Högstedts
yrkande. Fem ledamöter avstår från att rösta.
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LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM
TJÄNSTGÖR
Åsa Karlsson
Björkmarker
(S)
Per Schöldberg
(C)
Eva Johansson
(C)
Oliver
Rosengren (M)
Catharina
Winberg (M)
Cheryl Jones
Fur (MP)
Nils Fransson
(L)
Jon Malmqvist
(KD)
Tomas Thornell Tony Lundstedt (S)
(S)
Malin Lauber
(S)
Gunnar
Storbjörk (S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Carin Högstedt
(V)
Pontus
Lennart Adell Kind
Nordfjell (SD)
(L)
Anna Tenje
(M), ordförande
Omröstningsresultat
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JA

NEJ

AVSTÅR
AVSTÅR

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
AVSTÅR
AVSTÅR
AVSTÅR
AVSTÅR
NEJ
JA
JA
9

1

5
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§ 277

Dnr 2017-00279

Motion om trygg och säker föreningsverksamhet Pernilla Tornèus (M) och Lena Wibroe (M)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen genom att uppdra
till kultur- och fritidsnämnden att närmare utreda möjligheten och
lämpligheten att ställa krav på att alla föreningar som bedriver verksamhet
för barn och ungdomar och som söker kommunala bidrag eller har andra
samarbeten med kommunen begär in utdrag ur brottsregistret för ledare och
tränare.
Bakgrund
Pernilla Tornèus (M) och Lena Wibroe (M) har i en motion föreslagit
åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten inom föreningsverksamheten.
I motionen hänvisar förslagsställarna till den lagstiftning som omfattar alla
som rekryteras för att utföra arbeten/uppgifter som innefattar direkta och
regelbundna kontakter med barn under 18 år. De arbeten som typiskt avses
med lagen är de arbeten där det finns arbetsuppgifter som består i att fostra,
undervisa, sköta eller annars ta hand om barn eller på annat sätt arbeta i
personlig kontakt med barn. Att lagarna inte omfattar även
föreningsverksamheten är, enligt motionärerna anmärkningsvärt, och de vill
därför skärpa kraven för att få föreningsstöd i Växjö kommun.
Med anledning av detta yrkar motionärerna på att alla föreningar som
bedriver verksamhet för barn och ungdomar begär in utdrag ur brottsregistret
från ledare/tränare samt att alla föreningar jobbar aktivt med sitt
värdegrundsarbete.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 324/2017 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till kultur - och
fritidsnämnden att närmare utreda möjligheten att ställa krav på att alla
föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar begär in utdrag
ur brottsregistret för ledare/tränare och att alla föreningar aktivt arbetar med
sitt värdegrundsarbete.
Kultur – och fritidsnämnden har i § 59/2017 beslutat enligt nedan:
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Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att närmare utreda
möjligheten att ställa krav på att alla föreningar som bedriver verksamhet för
barn och ungdomar begär in utdrag ur brottsregistret från ledare/tränare och
att alla föreningar jobbar aktivt med sitt värdegrundsarbete.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S) och Carin
Högstedt (V): Kommunfullmäktige besvarar motionen genom att uppdra
till kultur- och fritidsnämnden att närmare utreda möjligheten och
lämpligheten att ställa krav på att alla föreningar som bedriver verksamhet
för barn och ungdomar och som söker kommunala bidrag eller har andra
samarbeten med kommunen begär in utdrag ur brottsregistret för ledare och
tränare.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Malin Laubers yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
67 (82)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-08-15

§ 278

Dnr 2017-00181

Motion om att arbeta fram en övergripande strategi för
besöksnäringen utifrån de nationella och regionala
målen- Lena Wibroe (M)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till kommunchefen att ta
fram en övergripande strategi för besöksnäringen i hela Växjö kommun.
Bakgrund
Lena Wibroe (M) har i en motion inkommen den 7 mars 2017 föreslagit att
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att arbeta fram en
övergripande strategi för besöksnäringen i Växjö kommun utifrån de
nationella och regionala strategierna. Detta för att kunna fortsätta utveckla
Växjö kommun till en framgångsrik och konkurrenskraftig destination som
fortsätter generera tillväxt. För detta behöver man, enligt motionären,
upprätta en samlad strategi för världens största och snabbast växande näring,
det vill säga besöksnäringen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 298/2017 föreslagit att kommunfullmäktige bifaller
motionen och uppdrar till kommunchefen att ta fram en övergripande strategi
för besöksnäringen i hela Växjö kommun.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 maj 2017 redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår bland annat att en övergripande destinationsstrategi
för Växjö (likt den Destination Småland har för Småland) kan bidra till att få
en tydlig profil kopplat till varumärket Växjö. En sådan strategi bör vara
överordnad evenemangsstrategin och baseras bland annat på resultatet av
den pågående attitydundersökningen om platsen Växjö.
En attitydundersökning avseende platsvarumärket pågår och resultatet
kommer att användas som underlag för att ta fram en
kommunikationsplattform för platsen Växjö. Attitydundersökningen är
finansierad.
Vidare framgår av skrivelsen att arbetet med att ta fram en strategi för
besöksnäringen uppskattas omfatta ett antal workshops som involverar
berörda intressenter. Projektledning och omkostnader uppskattas till ca 350
000 kr.
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§ 279

Dnr 2016-00605

Antagande av detaljplan för Växjö 9:2 mfl,
Fagrabäcksrondellen i Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar detaljplaneförslag för Växjö 9:2 m.fl.,
(Fagrabäcksrondellen) upprättad den 30 januari 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 12 maj 2017 ska framförda synpunkter
inte föranleda annan ändring av planförslaget än det som framgår av
utlåtandet.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga
reservation:
Beslut om Trafikplats Fagrabäck går stick i stäv mot klimat- och miljömål,
globala såväl som nationella, regionala och lokala. Trafikplatsbygget medför
mer bilism, mer asfalt, mer buller, mer partiklar och gör intrång i
naturreservatet i Fyllerydsskogen. Kort sagt: Det är inte ett för framtiden
hållbart projekt ur någon aspekt. Den omställning som krävs för att uppfylla
miljö- och klimatmål finns inte i projektet.
En omställning som pekar framåt innebär en samhällsförändring, där privat
och offentlig sektor t ex förändrar arbetstider så att inte alla börjar och slutar
sina arbeten samtidigt. Det innebär också en princip att inte underlätta för
bilismen utan i varje läge stimulera kollektivtrafiken, cyklande och
samåkning.
En medborgare i Växjö kommun, Kjell Johansson, har förtjänstfullt lagt fram
14 punkter med möjliga åtgärder som kan uppmuntra till mer cyklande och
mer kollektivtrafikåkande. Det är det enda hållbara sättet att möta ökande
invånarantal och köbildningar vid vissa tider på dygnet (morgon och sen
eftermiddag) i nuvarande Fagrabäcksrondell. All erfarenhet säger att ökad
bekvämlighet för bilister ger ökad trafik. Ett omtänkande är nödvändigt!
Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna detaljplanen för
Fagrabäcksrondellen!
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Bakgrund
Väg 25 är en nationell stamväg som sträcker sig från Halmstad via Växjö till
Kalmar. Vägen är en viktig led för arbetspendling och för långväga person –
och godstransporter.
Vägen har idag brister vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet.
Korsningen med väg 27 söderut är idag utformad som en cirkulationsplats
(Fagrabäcksrondellen) och har inte tillräcklig trafikkapacitet.
Genomfartstrafiken får samsas med lokaltrafiken vilket medför att långa
köer bildas under vissa tider på dygnet och framkomligheten är mycket
begränsad. Detta drabbar bland annat kollektivtrafiken och dess möjligheter
att gynna arbetspendling. Befintlig cirkulationsplats har tidigare förbättrats
med ett separat högersvängfält för trafiken på väg 25 från Kalmar mot
Halmstad, men problemet kvarstår och förväntas öka påtagligt även vid en
låg trafikprognosnivå.
Väster och öster om Växjö är väg 25 idag mötesseparerad, men aktuell
sträcka är inte utformad mötesfri. Oskyddade trafikanter korsar väg 25 i plan
mellan Högstorp och Fyllerydsskogen. Detta medför att trafiksäkerheten
bedöms som otillfredsställande.
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnad av
väg 25 och trafikplatsen där denna möter väg 27 och det lokala trafiknätet.
Parallellt med detaljplanen görs en vägplan med tillhörande MKB av
Trafikverket. Detaljplanen omfattar till största delen de delar inom
planområdet där det finns kommunala intressen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 351/2017 föreslagit att kommunfullmäktige antar
detaljplaneförslag för Växjö 9:2 m.fl., (Fagrabäcksrondellen) upprättad den
30 januari 2017. Med hänvisning till utlåtande den 12 maj 2017 ska
framförda synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än det
som framgår av utlåtandet.
Ett förslag till detaljplan har varit utställd på samråd och granskning.
Byggnadsnämnden i § 144/2017 beslutat att godkänna detaljplaneförslaget
och att överlämna det till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kapitlet
27 §, Plan- och bygglagen.
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Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige avstyrker detaljplanen.
Per Schöldberg (C) med instämmande av Tony Lundstedt (S), Oliver
Rosengren (M) och Nils Fransson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 280

Dnr 2016-00272

Antagande av detaljplan för Växjö 10:56 (Bäckaslöv
etapp II)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Växjö 10:56 m.fl. Regementsstaden
(Bäckaslöv etapp II) enligt förslag upprättat den 10 januari 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 10 maj 2017 ska framförda synpunkter
inte föranleda annan ändring av det granskade planförslaget än det som
framgår av utlåtandet.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av etapp II av en helt
ny stadsdel med en variation av såväl bostäder som lokaler för verksamheter,
vård, idrott och undervisning. En tät och mångfunktionell stad som möter
Bokhultets naturreservat i söder. Syftet är även att skapa ändamålsenliga
förbindelser över och under järnvägen för både gående, cyklister, bilister och
kollektivtrafik.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 352/2017 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Växjö 10:56 m.fl. Regementsstaden
(Bäckaslöv etapp II) enligt förslag upprättat den 10 januari 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 10 maj 2017 ska framförda synpunkter
inte föranleda annan ändring av det granskade planförslaget än det som
framgår av utlåtandet.
Ett förslag till detaljplan har varit utställt på samråd och granskning.
Byggnadsnämnden har i § 145/2017 beslutat att godkänna
detaljplaneförslaget upprättat 10 januari 2017 och överlämna det till
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 7 § Plan- och bygglagen.
Yrkanden
Tony Lundstedt (S) med instämmande av Nils Fransson (L), Gunnar
Storbjörk (S), Oliver Rosengren (M) och Per Schöldberg (C): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 281

Dnr 2016-00286

Antagande av detaljplan för Alabastern 3 m.fl. Araby,
Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Alabastern 3 m.fl. Araby enligt
förslag upprättat den 27 februari 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 26 maj 2017 ska framförda synpunkter
inte föranleda annan ändring av planförslaget än det som framgår av
utlåtandet.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad exploatering för att skapa fler
bostäder inom stadsdelen. Möjlighet ges också att skapa lokaler och ytor för
centrum- och skoländamål inom hela planområdet, samt idrottsytor i den
östra delen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 353/2017 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Alabastern 3 m.fl. Araby enligt
förslag upprättat den 27 februari 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 26 maj 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 § 143/2017 beslutat att godkänna
detaljplaneförslaget upprättat 27 februari 2017 och överlämna det till
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.
Yrkanden
Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Nils Fransson (L),
Oliver Rosengren (M) och Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets
förslag.
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige godkänner inte
detaljplaneförslaget vad avser grusplanen, då det strider mot det nationella
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miljömålet, god bebyggd miljö, samt att det skulle ta bort en nödvändig
mötesplats, som tvärtom borde utvecklas.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 282

Dnr 2017-00376

Årsredovisning för VoB Kronoberg 2016
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och
revisionsberättelsen för 2016 för VoB Kronoberg.
2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Bakgrund
En stor del av Kommunalförbundet VoB Kronobergs verksamhet har sedan
tidigare överförts till VoB Syd AB. VoB Kronoberg äger 50 % av aktierna i
VoB Syd AB till ett bokfört värde på 4 mkr. Resterande del ägs av
Kommunalförbundet Skåne.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 350/2017 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och
revisionsberättelsen för 2016 för VoB Kronoberg.
2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 13 juni 2017 lämnat
årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 för VoB Kronoberg.
Sammanfattningsvis framgår det av skrivelsen att VoB Kronoberg har en
mycket stabil och stark ekonomi.
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§ 283

Dnr 2017-00385

Anmälan av fjärrvärme- och närvärmepriser 2018
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar anmälan av beslut om ändring av
fjärrvärmepriser och närvärmepriser 2018.
Bakgrund
Veabs styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 31 maj 2017 att höja
fjärrvärme- och närvärmepriserna från år 2018 med 2 % för
näringsfastigheter och småhus i Växjö samt med 1,8 % för småhus i
Ingelstad, Rottne och Braås. Totala avgiftshöjningen för näringsfastigheter
läggs på effektdelen. För småhus höjs både månadsavgiften och energipriset.
Styrelsen för VKAB behandlade frågan som informationsärende på sitt
sammanträde den 15 juni 2017.
Motiven till höjningen av fjärr- och närvärmepriset är främst att inflationen
ökat samt att lönsamheten för verksamheten behöver förbättras.
I Nils Holgerssonundersökningen 2016 har Växjö Energi 10:e lägsta pris av
245 fjärrvärmeföretag. Motsvarande jämförelse för småhus gjord av Svensk
fjärrvärme har Växjö Energi 25:e lägsta pris av 218 fjärrvärmeföretag.
Vid en jämförelse mellan 3KVH-kommunerna för år 2016 så är Växjö
billigast enligt Nils Holgerssonundersökningen.
För en lägenhet i Nils Holgerssonhuset innebär prisjusteringen med 2 % en
höjning med 144 kr per år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 354/2017 föreslagit att kommunfullmäktige noterar
anmälan av beslut om ändring av fjärrvärmepriser och närvärmepriser 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 20 juni 2017 redogjort för ärendet.
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§ 284

Dnr 2017-00346

Valkrets- och valdistriktsindelning inför 2018 års
allmänna val och 2019 års val till Europaparlamentet
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län
fastställer en ny valdistriktsindelning i Växjö kommun enlighet med
tabell som bifogas som bilaga 1 och kartor som bifogas som bilaga 2
till ärendet.
2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län
fastställer att Växjö kommun ska utgöra en valkrets.
3. Kommunfullmäktige bemyndigar valnämnden att lämna
kompletterande information samt lämna förslag på mindre
förändringar av valdistriktsindelningen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län.
Bakgrund
Enligt vallagen ska kommunfullmäktige besluta om nya indelningar i
valdistrikt senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen
ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet vara fastställt av
länsstyrelsen. Om kommunen avser att ändra gällande valdistriktsindelning
vid allmänna valet 2018 och EU valet 2019 bör förslag om detta ha kommit
in till länsstyrelsen senast den 1 oktober 2017. Länsstyrelsens beslut om
indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1
december 2017.
Kommunledningsförvaltningen har av valnämnden fått i uppdrag att se över
valdistriktsindelningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 355/2017 föreslagit att kommunfullmäktige fattar
följande beslut:
1. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län
fastställer en ny valdistriktsindelning i Växjö kommun enlighet med
tabell som bifogas som bilaga 1 och kartor som bifogas som bilaga 2
till ärendet.
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2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län
fastställer att Växjö kommun ska utgöra en valkrets.
3. Kommunfullmäktige bemyndigar valnämnden att lämna
kompletterande information samt lämna förslag på mindre
förändringar av valdistriktsindelningen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län.
Valnämnden har i § 9/2017 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande:
1. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län fastställa
en ny valdistriktsindelning i Växjö kommun enlighet med tabell som bifogas
som bilaga 1 och kartor som bifogas som bilaga 2 till ärendet.
2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län fastställer
att följande valdistrikt ingår i norra respektive södra valkretsen:
Växjö norra valkrets: Nydala, Nya hovshaga, Kronoberg, Hovshaga centrum,
Evedal, Pilbäcken, Gamla Hovshaga, Ringsberg, Kungsmad, Norrelid, Norr,
Fagrabäck, Högstorp-Hollstorp, Bondegård, Braås, Dädesjö, Öjaby, Åby,
Sandsbro Östra, Sandsbro Västra, Rottne Södra, Rottne Norra, Berg,
Lammhult
Växjö södra valkrets: Araby, Dalbo Centrum, Arenastaden, Furutå,
Universitetet, Stallvägen, Teleborg Centrum, Torparängen, Telestad,
Ljungfälle/Teleborg Östra, Bäckaslöv, Lasarettet, Söder, Centrum, Öster,
Kampen-Sigfrid, Kvarnhagen,Väster, Ulriksberg, Furuby, Åryd, Ingelstad,
Nöbbele, Tävelsås-Uråsa, Vederslöv, Gemla, Bergunda
3. Kommunfullmäktige bemyndigar valnämnden att lämna kompletterande
information samt genomföra mindre förändringar av valdistriktsindelningen.
Kommunchefen har i en skrivelse den 19 maj 2017 lämnat ett förslag på
valdistrikts och valkretsindelning. Av skrivelsen framgår bland annat att
enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än
1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än
300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.
Mot bakgrund av detta har kommunledningsförvaltningen genomfört en
översyn av valdistrikten. Som ett underlag i detta arbete har förvaltningen
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använt statistik över hur många röstberättigade som finns i ett distrikt den 1
mars 2017. Detta har kompletterats med prognoser över antalet
röstberättigade i distrikten vid tiden för EU-valet 2019.
Arbetet har resulterat i ett antal förändringar av distrikt men också att två nya
distrikt tillskapas. Alla förändringar i distrikten redovisas i kommunchefens
skrivelse med bilagor.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Lennart Adell Kind (L) och
Carin Högstedt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Gunnar Storbjörk (S): Bifall till valnämndens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 285

Dnr 297092

Övrigt
Inga övriga frågor behandlades.
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§ 286

Dnr 316608

Information om rekryteringsläget på
utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Camilla Holmqvist, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen informerar
om rekryteringsläget på utbildningsförvaltningen.
Löpande rekrytering av personal har pågått hela sommaren. Enstaka
vakanser återstår i nuläget, men läget bedöms vara under kontroll.
Vikarieförmedlingen har rekryterat flera hundra och kort – och
långtidsvikarier inför hösten.
Holmqvist poängterar att skolledare i hela kommunen gjort ett strålande
arbete med att se över och anpassa sina organisationer.
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