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§ 397

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Malin Lauber (S) till att justera protokollet.
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§ 398

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Monica Skagne, kommunchef informerar om att Växjöbostäder AB nu
tillgänglighetsinventerat sitt bostadsbestånd utvändigt, och kommer inom
kort påbörja inventering invändigt. Vidingehem ska börja inventering
utomhus. Vidare informerar kommunchefen om att det nu tillskapats 66
extratjänster på förvaltningarna, vilket är fler än målet som var satt till 54
stycken. Slutligen informerar kommunchefen om att det på Hovslund tagits
fram 20 lägenheter som ska ses över och göras till etableringsboenden i
första hand, och till studentbostäder i andra hand.
Martin Edberg informerar om att han varit på Politikerdagarna i Göteborg
och lyssnat på ett flertal föredrag, bland annat ett seminarium om säkerheten
i valrörelsen.
Eva Johansson (C) informerar om att det på måndag kommer finnas
möjlighet att delta i en webbkonferens på temat säkerhet i valrörelsen i
kommunhuset.
Oliver Rosengren (M) informerar om att han varit på Kvalitetsmässan, samt
haft besök av fastighetsbolaget Viktoria Park för att diskutera deras
engagemang i socialt arbete i de områden de äger fastigheter. Vidare
informerar Rosengren om att han överlämnat en present för Växjö kommuns
del till nyöppnade Macforum samt deltagit på sammanträde för Synskadades
riksförbund.
Anna Tenje (M) informerar om att hon deltog vid rektorsinstallationen på
Linnéuniversitetet när Peter Aronsson installerades som ny rektor. Tenje
deltog, liksom många andra i kommunstyrelsen, på ett antal företagsbesök
under föregående vecka. En sammanställning kring detta kommer komma
från näringslivskontoret inom kort. Tenje var också med på presskonferensen
som hölls av Småland Airport där det nya resmålet Berlin presenterades. I
morgon, onsdag, kommer ytterligare en ny destination presenteras. Slutligen
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informerar Tenje om att hon, Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Per
Schöldberg (C) i morgon kommer ha möte med regionpolisledningen.
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§ 399

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Ingen information lämnades på dagens sammanträde.
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§ 400

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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§ 401

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 30 oktober 2017 till 26
november 2017. Beslut som redovisas i liggare registrerades mellan 1
november 2017 till och med 27 november 2017.
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§ 402

Dnr 2017-00517

Näringsdepartementets remiss av Lantmäteriets
rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för
information i grundkartor (2017:2) och Boverkets
rapport Digitala detaljplaner - Reglering av hur
detaljplaner ska utformas digitalt (2017:21)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande på rubricerad remiss i enlighet med
byggnadsnämndens beslut i § 220/2017 och § 221/2017.
Bakgrund
Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda behovet av att genom föreskrifter
reglera vilken standard som ska gälla för informationen i en grundkarta till
detaljplan. Idag hanteras samhällsbyggnadsprocessen genom i hög grad
manuell informationshantering. Gemensamma standarder och nationell
samverkan är en grundläggande förutsättning för att påskynda
digitaliseringen inom detaljplaneprocessen.
Boverket har fått i uppdrag att utreda om det finns behov av att reglera den
digitala utformningen av nya detaljplaner, hur en sådana
författningsreglering kan se ut och inom vilken tidsram kommunerna och
berörda företag kan genomföra en omställning av sitt arbetssätt. Syftet med
uppdraget är att ge regeringen tillräckligt underlag för att kunna föreslå en
nödvändig författningsreglering om digitala detaljplaner.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 516/2017 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
yttrande på rubricerad remiss i enlighet med byggnadsnämndens beslut i §
220/2017 och § 221/2017.
Byggnadsnämnden har i § 220/2017 yttrat sig över Lantmäteriets rapport
Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor
(2017:2) enligt nedan:
Byggnadsnämnden tillstyrker förslagen i rapporten ”Digitalt först – För en
smartare samhällsbyggnadsprocess”. Föreskriftsrätt om gemensamma
standarder för information i grundkartor”, i enlighet med lämnade
synpunkter i stadsbyggnadskontorets skrivelse daterad 2017-10-03.
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Byggnadsnämnden har i § 221/2017 yttrat sig över Boverkets rapport
Digitala detaljplaner - Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt
(2017:21) enligt följande:
Byggnadsnämnden tillstyrker förslag till ”Reglering av hur detaljplaner ska
utformas digitalt”, i enlighet med lämnade synpunkter i
stadsbyggnadskontorets skrivelse, daterad 2017-09-27.
Beslutet skickas till
Näringsdepartementet
För kännedom
Byggnadsnämnden
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§ 403

Dnr 2017-00578

Socialdepartementets remiss av Omedelbart
omhändertagande av barn och unga i vissa
internationella situationer Ds 2017:49
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande över Socialdepartementets remiss av
Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella
situationer Ds 2017:49 i enlighet med nämnden för arbete och välfärds
arbetsutskotts beslut i § 162/2017 där följande framgår:
I promemorians kapitel 8.7 Ansökan om fortsatt omhändertagande föreslås
att ”ett omedelbart omhändertagande ska kunna fortsätta högst fyra veckor
från den dag då det verkställdes. På ansökan av socialnämnden ska
förvaltningsrätten kunna medge att det omedelbara omhändertagandet
fortsätter längre, om förutsättningarna för omhändertagandet fortfarande
föreligger. Medgivandet ska få lämnas för högst tre månader åt gången”.
Växjö kommun instämmer i allt väsentligt i förslagen, men anser att tre
månader är en relativt kort tid, vilket kan behöva övervägas ytterligare.
I övrigt instämmer Växjö kommun i förslagen och är positiva till att det i
lagstiftningen förtydligas att socialnämnden i akuta lägen kan ingripa till
skydd för alla barn och unga som vistas i Sverige. Växjö kommun bedömer
därmed att förslagen i promemorian stärker barnskyddsperspektivet.
Bakgrund
Socialdepartementet har i remiss inbjudit Växjö kommun att lämna
synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian Omedelbart
omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer - Ds
2017:49.
I promemorian analyseras de rättsliga förutsättningarna för att omedelbart
omhänderta barn och unga i internationella situationer. Bedömningen görs
att bestämmelserna om omedelbart omhändertagande i lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) behöver förtydligas och
kompletteras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 655/2017 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
yttrande över Socialdepartementets remiss av Omedelbart omhändertagande
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av barn och unga i vissa internationella situationer Ds 2017:49 i enlighet
med nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut i § 162/2017.
Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott har i § 162/2017 lämnat
nedanstående förslag på yttrande över remissen:
I promemorians kapitel 8.7 Ansökan om fortsatt omhändertagande föreslås
att ”ett omedelbart omhändertagande ska kunna fortsätta högst fyra veckor
från den dag då det verkställdes. På ansökan av socialnämnden ska
förvaltningsrätten kunna medge att det omedelbara omhändertagandet
fortsätter längre, om förutsättningarna för omhändertagandet fortfarande
föreligger. Medgivandet ska få lämnas för högst tre månader åt gången”.
Växjö kommun instämmer i allt väsentligt i förslagen, men anser att tre
månader är en relativt kort tid, vilket kan behöva övervägas ytterligare.
I övrigt instämmer Växjö kommun i förslagen och är positiva till att det i
lagstiftningen förtydligas att socialnämnden i akuta lägen kan ingripa till
skydd för alla barn och unga som vistas i Sverige. Växjö kommun bedömer
därmed att förslagen i promemorian stärker barnskyddsperspektivet.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 404

Dnr 2017-00555

Miljö- och energidepartementets remiss av betänkande
Miljötillsyn och sanktioner- en tillsyn präglad av
ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande över Miljö- och energidepartementets
remiss av betänkande Miljötillsyn och sanktioner- en tillsyn präglad av
ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63) i enlighet med miljö – och
hälsoskyddsnämndens förslag i § 120/2017, där det bland annat framgår att
nämnden är positiv till många av förslagen i betänkandet.
Bakgrund
Växjö kommun har fått möjlighet att yttra sig över Miljö – och
energidepartementets remiss av betänkande Miljötillsyn och sanktioner- en
tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63).
Regeringen beslutade den 14 april 2016 att tillkalla en särskild utredare med
uppgift att se över miljötillsynen och sanktionssystemet i miljöbalken med
syfte att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att
den blir mer enhetlig och effektiv och bidrar till att miljökvalitetsmålen nås
samt att fler miljöbrott upptäcks, utreds och beivras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 546/2017 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
yttrande över Miljö- och energidepartementets remiss av betänkande
Miljötillsyn och sanktioner- en tillsyn präglad av ansvar, respekt och
enkelhet (SOU 2017:63) i enlighet med miljö – och hälsoskyddsnämndens
förslag i § 120/2017, där det bland annat framgår att nämnden är positiv till
många av förslagen i betänkandet.
Miljö – och hälsoskyddsnämnden har i § 120/2017 föreslagit nedanstående
yttrande till kommunstyrelsen:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till många av förslagen i
betänkandet.
8 kap. Den övergripande organisationen för miljötillsyn bör inte ändras
Miljö- och hälsoskyddsnämnden håller med i bedömningen att fördelarna är
många med att ha tillsynen nära lokaliserad till tillsynsobjekten och
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medborgarna. Närheten är nyckeln till en bra förståelse mellan
tillsynsmyndighet och den enskilde. Flertalet av tillsynsobjekten i
kommunen är mindre verksam-heter som inte kommer upp till
anmälningsplikt. För att kunna ha en effektiv och god tillsyn behövs
lokalkännedomen och den fysiska närheten.
9 kap. Ett tydligare tillsynsbegrepp
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiva till att tillsynsbegreppet förstärks
och att det förebyggande arbetet lyfts fram. Det är viktigt att tydliggöra att
tillsynsmyndigheterna inte ska vara konsulter åt verksamheter, utan vara
generösa med bra information.
10.4 kap. Styrningen av myndigheter med ansvar för miljötillsyn behöver
utvecklas
Miljö- och hälsoskyddsnämnden håller med om att det är bra med
uppföljning av tillsynsmyndigheternas arbete, för att kunna dra lärdomar och
utveckla tillsynsarbetet och samarbetet. Dock känner miljö- och
hälsoskydds-nämnden att det finns en oro för att det kommer att krävas in
olika redovisningar från olika myndigheter för hur tillsynen bedrivs. Det är
viktigt att man vid utvecklandet av uppföljningar och analyser av
tillsynsarbetet, samordnar de centrala myndigheterna så att
redovisningsbördan inte växer för den kommunala tillsynsmyndigheten. Det
är även viktigt att tillsynsmyndigheterna tidigt får signaler om hur och vilka
nyckeltal som uppföljningen kommer att göras på för att hinna anpassa sina
verksamhetssystem.
11.2.1 kap. Det finns otydligheter och gränsdragningsproblem i enskilda fall
För att kunna få en mer enhetlig tillsyn och effektivare tillsyn ser Miljö- och
hälsoskyddsnämnden att det behövs mer stöd från tillsynsvägledande
myndigheter behövs. Kompetensen och erfarenheten mellan olika
tillsynsmyndigheter varierar stort och en större samverkan mellan
tillsynsmyndigheter skulle leda till en mer enhetlig och effektiv tillsyn. En
mer enhetlig tillsyn skulle innebära att inspektörsrollen blir tydligare, att
verksamheter och en-skilda får samma förutsättningar att bedriva sina
verksamheter, vilket leder till att konkurrenssituationen blir lika oavsett var i
landet som verksamheten är placerad. Om staten samverkar i sin
tillsynsvägledning underlättar det för tillsynsmyndigheterna att i sin tur
samverka sinsemellan.
12.7 En utvecklad dialog mellan tillsynsmyndighet och näringslivet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiva till en utvecklad dialog mellan
tillsynsmyndigheter, näringslivet och organisationer gällande diskussion om
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resultaten från uppföljning och utvärdering av tillsynen, i syfte att skapa
förståelse för och delaktighet i utvecklingen av tillsynen. Men ställer sig
tveksamma till dialog om planering och prioritering av tillsynen vilket kan
leda till påtryckningar för hur tillsynsarbetet ska genomföras. Som
tillsynsmyndighet är det viktigt att det inte är de ekonomiska intressena som
styr prioriteringen av tillsynen, utan att det är miljönyttan.
13. kap. Insatser för att stärka professionen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiva till förslaget att personal som
utför tillsyn bör ha relevant utbildning och erfarenhet för de uppgifter som
ska utföras. Förslaget om att tillsynsvägledande myndigheter ska följa upp
att bestämmelsen följs kan ge en administrativ börda för
tillsynsmyndigheten, eftersom det finns en risk för att flera olika
tillsynsvägledande myndig-heter kräver in nästan samma uppgifter. Det är
viktigt att uppföljningen av bestämmelsen gör på ett bra samordnat sätt. Som
tillsynsmyndighet har vi kontakt med flera tillsynsvägledande myndigheter.
Naturvårdsverket ska ta fram en plan för kompetensutveckling och
fortbildning för inspektörer. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill poängtera
att det är viktigt att fortbildning och kompetensutveckling sker löpande och
att det inte bara genomförs på plats i större städer. Det är bra med
webbinarier där fler kan ta del av utbildningar och föreläsningar både när de
genomförs och i efterhand. Visserligen är det personliga möte viktigt för
erfarenhetsutbyte och nätverkande, men många gånger får utbildningar
prioriteras bort då de tar för mycket tid i anspråk, eftersom det ofta innebär
resor och övernattningar.
14.4 Miljötillsynen bör digitaliseras
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är väldigt positiva till att genomföra en
digitalisering av hela tillsynsprocessen. Men det finns en kostnad inblandad
vilket gör att varje myndighet får göra sin lösning via sin upphandling och då
blir det olika mellan myndigheterna.
16 kap. En möjlighet att ingripa mot en kommun som inte sköter sitt tillsynsuppdrag
Förslaget om att länsstyrelserna får möjlighet att ställa krav på de kommuner
som inte sköter sitt tillsynsuppdrag är positivt. Kommuner som inte sköter
sitt tillsynsuppdrag gör att grannkommunernas tillsynsuppdrag påverkas
negativt. Genom att kunna förelägga en kommun om att åtgärda brister i
tillsynsuppdraget, tvingar det den berörda kommunen att vidta åtgärder
vilket leder till att statusen för miljötillsynen höjs samtidigt som det blir en
bättre konkurrenssituation för företagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
20 (74)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-12-05

19.1 kap Vad är en kompletterande åtgärd
Det är positivt att informationssatsningar lyfts fram. Det viktiga är att målet
med tillsynen uppfylls, inte att förelägga och åtalsanmäla. Att kunna ge och
sprida bra information, att arrangera informationsträffar är en viktig del av
tillsynen, där många får samma kunskap om vad tillsyn är och vad som krävs
för att uppfylla målet med miljöbalken.
25 kap Stärkt kompetens i domstolarna för hantering av miljöbrottmål
Det är väldigt positivt om åtal enligt miljöbalken framöver hanteras vid de
tingsrätter som är mark- och miljödomstolar. Den specialistkunskap och
förståelse för miljöbalkens uppbyggnad är viktig vid mål som rör brott mot
miljöbalken. Brott mot miljöbalken kan vara svåra att förstå, då de ofta är
komplicerade och kräver specialistkunskaper. I mark- och miljödomstolen
finns det domare och särskilda ledamöter med specialistkompetens. Det vore
mer rättssäkert och kostnadseffektivt att använda de tingsrätter som är markoch miljödomstolar idag för brott mot miljöbalken.

Beslutet skickas till
Miljö – och energidepartementet
För kännedom
Miljö – och hälsoskyddsnämnden
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§ 405

Dnr 2017-00655

Myndigheten för yrkeshögskolans remiss av förslag till
föreskrifter om vilka kurser som omfattas av rätt att
delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i
syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för
utbildning inom yrkeshögskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande över Myndigheten för
yrkeshögskolans remiss av förslag till föreskrifter om vilka kurser som
omfattas av rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i
syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom
yrkeshögskolan:
Kommunstyrelsen har inte några synpunkter på förslagen till föreskrifterna.
Kommunstyrelsen förväntar sig dock att Myndigheten för yrkeshögskolan
anger behörighet i form av kurser, det vill säga inte i form av program.
Förslagen kan innebära ökade kostnader för kommunen, de behöver iså fall
kompenseras.
Bakgrund
Myndigheten för yrkeshögskolan har för avsikt att besluta om vilka kurser
som omfattas av rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom
yrkeshögskolan. Enligt 2 kap. 19 § tredje stycket förordningen (2011:1108)
om vuxenutbildning får Myndigheten för yrkeshögskolan meddela
föreskrifter om vilka kurser som omfattas av den rätt att delta i kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda
kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan som avses i 20 kap. 19 b §
skollagen (2010:800). Det ska vara fråga om kurser som är vanligt
förekommande som förkunskapskrav för yrkeshögskoleutbildningar.
Om föreskrifterna inte utfärdas så väljer Myndigheten för yrkeshögskolan att
inte utnyttja föreskriftsrätten. Då kommer det att finnas en otydlighet kring
vilka kurser som är vanligt förkommande som förkunskapskrav inom
yrkeshögskolan, vilket kan leda till att kommuner gör olika bedömningar
kring vilken rätt eleverna har att läsa olika kurser.
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För enskilda individer kommer föreskriften innebära en förstärkt rätt till
utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Kommunerna är huvudmän för kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå och därmed skyldiga att tillhandahålla den utbildning som en individ
ska ha rätt till enligt föreskrifterna. Kommunerna kan behöva anpassa sin
organisation och utbildning till den utvidgade rättigheten till
behörighetsgivande utbildning inom kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå. Kommunerna får inte samma frihet att avgöra vilka kurser
som ska ges inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, vilket
innebär en inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Förslagen kan
innebära att vissa kommuner behöver bredda sitt utbud av utbildningar inom
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, vilket kan påverka vilka
utbildningar som upphandlas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 564/2017 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
nedanstående yttrande över Myndigheten för yrkeshögskolans remiss av
förslag till föreskrifter om vilka kurser som omfattas av rätt att delta i
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på
särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan:
Kommunstyrelsen har inte några synpunkter på förslagen till föreskrifterna.
Kommunstyrelsen förväntar sig dock att Myndigheten för yrkeshögskolan
anger behörighet i form av kurser, det vill säga inte i form av program.
Förslagen kan innebära ökade kostnader för kommunen, de behöver iså fall
kompenseras.
Nämnden för arbete och välfärd har genom delegeringsbeslut från
ordförande lämnat nedanstående förslag på yttrande:
Nämnden för arbete och välfärd har inte några synpunkter på förslagen till
föreskrifterna.
Nämnden förväntar sig dock att Myndigheten för yrkeshögskolan anger
behörighet i form av kurser, det vill säga inte i form av program.
Förslagen kan innebära ökade kostnader för kommunen, de behöver iså fall
kompenseras.
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Beslutet skickas till
Myndigheten för yrkeshögskolan
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 406

Dnr 2017-00506

Anmälan av kommunstyrelsens ordförandes
delegationsbeslut rörande Socialdepartementets
remiss av Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa
(SOU 2017:47)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har av tidsskäl yttrat sig över
Socialdepartementets remiss av Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa
(SOU 2017:47) i enlighet med arbetsutskottets förslag i § 515/2017.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 515/2017 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
nedanstående yttrande över remissen:
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Socialdepartementets remiss av
slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47).
Kommissionen betonar i slutbetänkandet betydelsen av mer jämlika
uppväxtvillkor, kunskaper, arbete och försörjning, vilket förstärker
budskapet i Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län om vikten av
god hälsa på lika villkor.
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§ 407

Dnr 2017-00633

Skrivelse om en ny fordonspolicy - Cheryl Jones Fur
(MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram en reviderad
fordonspolicy som gör att Växjö kommuns bilpark blir fossilbränslefri till år
2020.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) har i en skrivelse daterad 1 november 2017 föreslagit
att kommunchefen ges i uppdrag att ta fram en reviderad fordonspolicy som
gör att Växjö kommuns bilpark blir fossilbränslefri till år 2020.
Enligt Jones Fur gäller kommunkoncernens nuvarande policy för avrop av
fordon från 2012 och mycket har hänt på område både gällande fordonstyper
och drivmedel. För att nå kommunens mål om att vara fossilbränslefri till år
2020 behövs, enligt Jones Fur, tydligare riktlinjer när det gäller inköp och
leasing av bilar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 522/2017 föreslagit att kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att ta fram en reviderad fordonspolicy som gör att Växjö
kommuns bilpark blir fossilbränslefri till år 2020.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 408

Dnr 2017-00078

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapporter 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport efter november
2017.
Bakgrund
I enlighet med riktlinjer för budget, bokslut och ekonomiska rapporter ska
kommunstyrelsen upprätta månadsrapporter. I månadsrapporten redovisas
uppföljning och prognos av kommunstyrelsens verksamhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 559/2017 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna månadsrapport efter november 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 28 november redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
helårsprognosen efter november 2017 inklusive reservationen bedöms till
sammanlagt +31,5 mkr sammantaget för kommunstyrelsens samtliga
verksamheter. Förbättringen från tidigare rapport beror på förbättrad prognos
inom måltidsorganisationen samt förbättrad prognos inom IT på grund av
försenade nätinvesteringar. Då reservationen uppgår till 21,1 mkr finns ett
beräknat överskott på 10,4 mkr. Inräknat beslutet att använda eget kapital för
projekt Brobyggarna på 1,9 mkr uppgår överskottet till 12,3 mkr för
kommunstyrelsen i förväntad helårsprognos.
Några engångsbelopp eller nettokostnader för extraordinära händelser har
inte bokförts inom kommunstyrelsens ansvarsområde hittills i år.
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.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi – och finanschef
Förvaltningsekonom
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§ 409

Dnr 2017-00607

Sveriges kommuners och landstings rekommendation
för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende
för äldre
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar Sveriges kommuners och landstings (SKL)
rekommendationer gällande kvalitet i särskilt boende för äldre enligt bilaga
1.
Bakgrund
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram rekommendationer
för att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.
Styrelsen för SKL beslutade i januari 2017 att rekommendera samtliga
kommuner att anta rekommendationerna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 521/2017 föreslagit att kommunstyrelsen antar
Sveriges kommuners och landstings (SKL) rekommendationer gällande
kvalitet i särskilt boende för äldre enligt bilaga 1.
Omsorgsnämnden har i § 80/2017 föreslagit följande:
1. Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta Sveriges
kommuners och landstings (SKL) rekommendationer gällande
kvalitet i särskilt boende för äldre enligt bilaga 1.
2. Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att genomföra ett
utvecklingsarbete i enlighet med rekommendationernas innehåll.
Beslutet skickas till
Sveriges kommuners och landstings (SKL)
För kännedom
Omsorgsnämnden
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§ 410

Dnr 2017-00638

Ansökan om förlängt bidrag till Lammhults
Näringsliv/Möbelriket 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om bidrag på 180 000 kr till Lammhults
näringsliv år 2018 som en grundplåt för att främja utvecklingen av
företagsamhet och näringsliv i Lammhult samt positionera varumärket
Möbelriket. I summan ingår ett extra stöd på 30 000 kr för genomförande av
integrationsinsatser på Lammhultsdagen 2018.
Det sammanlagda stödet bygger på förutsättningen att:
•
•
•
•
•

Lammhults näringslivs aktiviteter genomsyras av att vårda begreppet
Möbelriket och att fortsätta varumärkespositioneringen.
Webbplatsen för Möbelriket www.mobelriket.se uppdateras och
lyfter attraktioner såväl som aktiviteter och som underlättar för och
lockar besökare. Detsamma gäller andra digitala kanaler.
Lammhults näringsliv är en aktiv nod inom svenska möbelklustret i
de samarbeten som finns och genom att arrangera träffar i Lammhult
för möbelbransch och designområdet.
Att det finns en god samverkan med Lammhults samhällsförening
gällande gemensamma aktiviteter för att utveckla bygden.
Att Lammhults näringsliv tillskjuter motsvarande belopp som Växjö
kommun.

Bakgrund
Lammhults näringsliv har över tid varit basen för ett starkt Möbelrike och
skapat lyskraft till orten och dess unicitet. Växjö kommun har därför över tid
och i olika omfattning växlat upp initiativ för att stärka varumärket
Möbelriket i Lammhults näringslivs regi (tidigare Lammhults industriklubb).
Lammhults näringsliv är en ideell förening vars syfte är att främja
utvecklingen av företagsamhet och näringsliv i Lammhult samt positionera
varumärket Möbelriket.
Den ideella föreningen Lammhults näringsliv har inkommit med en skrivelse
där de begär bidrag för år 2018 som en grundplåt till fortsatt positionering av
Möbelriket.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 547/2017 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar om
bidrag på 180 000 kr till Lammhults näringsliv år 2018 som en grundplåt för
att främja utvecklingen av företagsamhet och näringsliv i Lammhult samt
positionera varumärket Möbelriket. I summan ingår ett extra stöd på 30 000
kr för genomförande av integrationsinsatser på Lammhultsdagen 2018.
Det sammanlagda stödet bygger på förutsättningen att:
•
•
•
•
•

Lammhults näringslivs aktiviteter genomsyras av att vårda begreppet
Möbelriket och att fortsätta varumärkespositioneringen.
Webbplatsen för Möbelriket www.mobelriket.se uppdateras och
lyfter attraktioner såväl som aktiviteter och som underlättar för och
lockar besökare. Detsamma gäller andra digitala kanaler.
Lammhults näringsliv är en aktiv nod inom svenska möbelklustret i
de samarbeten som finns och genom att arrangera träffar i Lammhult
för möbelbransch och designområdet.
Att det finns en god samverkan med Lammhults samhällsförening
gällande gemensamma aktiviteter för att utveckla bygden.
Att Lammhults näringsliv tillskjuter motsvarande belopp som Växjö
kommun.

Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 november 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
som ett incitament och grundplåt till en positiv utveckling för varumärket
Möbelriket föreslås föreningen Lammhults näringsliv erhålla ett bidrag om
150 000 kr år 2018 i enlighet med verksamhetsplanen. Detta innebär samma
nivå som föregående år. De ekonomiska medlen tas från befintlig budget
enligt modell från år 2017. I ansökan från föreningen finns en önskan om
extra bidrag på 50 000 kr för att genomföra integrationsinsatser på
Lammhultsdagen 2018. Växjö kommun har inte möjlighet att möta denna
önskan fullt ut utan föreslår ett extra bidrag på 30 000 kr för insatser på
Lammhultsdagen. De ekonomiska medlen tas från befintlig budget.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi – och finanschefen
För kännedom
Lammhults näringsliv
Näringslivschefen
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§ 411

Dnr 2017-00648

Medlemskap i föreningen Tunga Fordon
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till samarbetsavtal mellan Växjö
kommun med föreningen Tunga fordon. Avtalstiden är 2018-01-01 till och
med 2018-12-31.
2. Kommunstyrelsen tecknar, enligt avtalet, medlemskap om 105 554 kr till
föreningen Tunga fordon för 2018.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till Näringslivschef att underteckna avtalet vid
klartecken från Ljungby kommun om att även Ljungby ansöker om
medlemskap. Skulle Ljungby kommun inte teckna avtal skall beslutet
omvärderas.
Bakgrund
Växjö samt Ljungby kommun har under 2014 till 2017 haft ett
samarbetsavtal med Tunga fordon där man vardera gett ett bidrag på 200 000
kr årligen. Detta föreslås ändras till ett medlemskap, vilket innebär minskade
kostnader samtidigt som kommunen blir en jämbördig part med deltagande
företag.
Föreningen Tunga Fordon startade 2006 med syfte att stärka
medlemsföretagens långsiktiga konkurrenskraft genom samverkan mellan
företagen, samhälle och akademi.
I föreningen finns det idag 14 medlemsföretag varav sju finns i Växjö
kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 548/2017 föreslagit att kommunstyrelsen fattar
nedanstående beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till samarbetsavtal mellan Växjö
kommun med föreningen Tunga fordon. Avtalstiden är 2018-01-01 till och
med 2018-12-31.
2. Kommunstyrelsen tecknar, enligt avtalet, medlemskap om 105 554 kr till
föreningen Tunga fordon för 2018.
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3. Kommunstyrelsen uppdrar till Näringslivschef att underteckna avtalet vid
klartecken från Ljungby kommun om att även Ljungby ansöker om
medlemskap. Skulle Ljungby kommun inte teckna avtal skall beslutet
omvärderas.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 november 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Näringslivschefen
För kännedom
Föreningen Tunga fordon
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§ 412

Dnr 2017-00625

Ändring av kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till ändringar och tillägg till
kommunstyrelsens dokumenthanteringsplanen enligt bilaga till
kommunchefens skrivelse.
Bakgrund
Dokumenthanteringsplanen är ett verktyg för att underlätta hanteringen av
myndighetens handlingar. Dokumenthanteringsplanen beskriver
myndighetens handlingar, både papper och elektronisk information, och hur
dessa ska hanteras.
Av Växjö kommuns arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige 200709-18 framgår att:
- Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens
handlingar och hur dessa hanteras.
- Dokumenthanteringsplanen skall antas av myndigheten efter samråd
med kommunstyrelsen (kommunarkivet).
- Planen skall fortlöpande revideras.
Dokumenthanteringsplanen styr även gallring (förstöring) av handlingar
inom myndigheten. Allmänna handlingar får gallras enligt arkivlagen 10 §
första stycket. En antagen dokumenthanteringsplan gäller som
gallringsbeslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 549/2017 föreslagit att kommunstyrelsen antar förslag
till ändringar och tillägg till kommunstyrelsens dokumenthanteringsplanen
enligt bilaga till kommunchefens skrivelse.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 november 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att behov av
revidering av dokumenthanteringsplanen har framkommit och
kommunarkivet har tillsammans med arkivansvariga och arkivombud inom
kommunledningsförvaltningen reviderat delarna för Nämndadministration
och ärendehandläggning, Upphandla och teckna avtal, Företagshälsovård,
Planering, Kommunikation samt Säkerhet och beredskap. Dessutom har
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delarna Mark och exploatering och Hållbarhetsarbete lagts till.
En större förändring i dokumenthanteringsplanen gäller för diarieförda
ärenden. För ärenden som upprättats från och med den 1 januari 2018
kommer endast handlingar som upprättats eller inkommit på papper att
arkiveras på papper. Övrig information sparas digitalt tills vidare i
kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem. Detta är ett led i den
pågående digitaliseringen av kommunens verksamhet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kanslichefen
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§ 413

Dnr 2017-00049

Uppdrag att se över vilka åtgärder Växjö kommun kan
vidta för att anpassa arbetsmiljö, arbetssätt och
anställningsformer samt ta fram en strategi för
personliga genomgångar med anställda som närmar
sig pensionsåldern
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att verkställa de redovisade
förslagen i kommunchefens skrivelse daterad 9 november 2017.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i § 455/2016 kommunchefen i uppdrag att se över
vilka åtgärder Växjö kommun kan vidta för att anpassa arbetsmiljö,
arbetssätt och anställningsformer utifrån de förändringar som sker i
omvärlden och att ta fram en strategi för personliga genomgångar med
anställda som närmar sig pensionsåldern.
Uppdraget redovisas utifrån perspektivet om förväntat riksdagsbeslut om
förändringar i pensionsålder. I dessa sammanhang uttrycks bland annat
vikten av anpassningar i förhållande till äldre medarbetare. Framförallt
lyfts frågan om att skifta fokus från att gå i pension vid 65 till att det anses
normalt att gå i pension vid 67, likaså vikten av att fler jobbar mer lyfts
fram. Staten har hittills riktat in sig på arbetsmarknadens parter för att
hantera frågan, dock utan att riksdagen ännu tagit fram något beslut.
Beslutsunderlag
Organisations – och personalutskottet har i § 105/2017 föreslagit att
kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att verkställa de redovisade
förslagen i kommunchefens skrivelse daterad 9 november 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 9 november 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen redovisas förslag på
åtgärder.
Beslutet skickas till
För åtgärd
HR-chefen
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För kännedom
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 414

Dnr 2017-00342

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar bifogade riktlinjer för fakturering och
kravverksamhet.
2. Kommunstyrelsen rekommenderar att de kommunala bolagen följer
riktlinjerna med de anpassningar av formalia som så krävs för respektive
verksamhet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för fakturering och kravverksamhet.
Riktlinjerna reviderades senast 2007. En uppdatering och omarbetning har
gjorts av riktlinjer i samarbete med de kommunala bolagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 509/2017 föreslagit att kommunstyrelsen fattar
nedanstående beslut:
1. Kommunstyrelsen antar bifogade riktlinjer för fakturering och
kravverksamhet.
2. Kommunstyrelsen rekommenderar att de kommunala bolagen följer
riktlinjerna med de anpassningar av formalia som så krävs för
respektive verksamhet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 11 juli 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår nedanstående ändringar:
-

Avsnitt 1 har lagts till för att tydliggöra syftet med dokumentet.
Avsnitt 2 har lagts till för att tydliggöra vem som är ansvarig för
riktlinjerna.
Avsnitt 3 har lagts till för att tydliggöra hur kund ska identifieras, när
kreditbedömning ska göras och när säkerheter ska krävas.
Avsnitt 4 har lagts till för att tydliggöra hantering av faktura vad
gäller betalningsvillkor, fakturans utformning, kreditering av
kundfaktura, hantering av kunders tillgodohavanden, anstånd och
amorteringsplan och dröjsmålsränta. Jämfört med tidigare riktlinjer
har det sammanlagda beloppet för när en dröjsmålsräntefaktura ställs
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-

ut sänkts från 75 kronor till 50 kronor. Ändringen är en anpassning
för likahantering inom Växjö kommun och av kommunen helägda
bolag.
Avsnitt 5 har lagts till för att tydliggöra hantering kreditbevakning.
Avsnitt 6, har lagts till för att tydliggöra riktlinjer kring
kravverksamhet vad gäller betalningspåminnelse, inkassokrav,
fortsatta åtgärder efter inkassokravet samt av-/nedskrivning av
fordran.

Beslutet skickas till
Ekonomi och finanschef
För kännedom
Alla nämnder och bolag
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§ 415

Dnr 2016-00242

Redovisning av uppdrag att se över
belysningssituationen i Araby
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att förtydliga det arbete
som genomförts samt att genomföra de förändringar som krävs och/eller ta
fram tidsplan för att förbättra situationen på Araby enligt ”uppdraget att se
över belysningssituationen i Araby”. Särskilt gäller detta punkterna 4, 10, 19,
21, 22, 24 samt 26 i underlaget till redovisningen.
3. Återrapportering sker till kommunstyrelsen senast 1 mars 2018.
Bakgrund
Arbetsutskottet beslutade följande i § 148/2016:
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att se över belysningssituationen i Araby.
Ärendet delredovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj
2016, då kommunchef Monica Skagne och ansvarig för Växjöbostäder AB:s
bostadssociala grupp, Nico Stark, redogjorde för de åtgärder som
genomförts.
På kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj 2017 utgick ärendet från
dagordningen för ytterligare komplettering då oklarheter fanns gällande om
vissa brister som påtalats åtgärdats eller ej.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 517/2017 föreslagit nedanstående beslut till
kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att förtydliga det arbete
som genomförts samt att genomföra de förändringar som krävs och/eller ta
fram tidsplan för att förbättra situationen på Araby enligt ”uppdraget att se
över belysningssituationen i Araby”. Särskilt gäller detta punkterna 4, 10, 19,
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21, 22, 24 samt 26 i underlaget till redovisningen.
3. Återrapportering sker till kommunstyrelsen senast 1 mars 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 23 oktober 2017 redogjort för
ärendet och föreslagit att kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
uppdraget.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Säkerhetschefen
För kännedom
Växjöbostäder AB
Kultur – och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Vöfab
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§ 416

Dnr 2016-00933

Redovisning av uppdrag om att fortsatt utveckla ett
sammanhållet beslutsfattande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i § 254/2015 kommunchefen i uppdrag att fortsatt
utveckla ett sammanhållet beslutsfattande med tyngdpunkt på följande:
• styrning och effektivitet i koncernperspektiv
• stöd - och ledningsprocesser som används koncernövergripande för att
optimera resursanvändningen och motverka suboptimering
• en ökad transparens i planerings- och beslutshänseende kring mål, resurser
och resultat eftersträvas i hela koncernen.
Detta med anledning av en utredning som gjordes rörande Wexnets roll som
eget bolag likställt med kommunkoncernens övriga bolag, direkt underställt
Växjö kommunföretag AB (VKAB).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 518/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 20 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö kommunföretag AB
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§ 417

Dnr 2016-01056

Redovisning av uppdrag att bevaka och följa upp
rörande direkttåg från Växjö till Stockholm
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunchefen att bevaka och följa upp
frågan kring tidig morgonavgång och direkttåg till Stockholm.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 519/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
återrapporteringen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 26 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att tidig morgon
avgång med tåg från Växjö till Stockholm har sedan tidigare genomförts och
har hittills slagit väl ut. När det gäller frågan om direkttåg så arbetar
förvaltningen löpande med frågorna kring förbättrade kommunikationer och
infrastruktur gentemot trafikoperatörer och länets trafikhuvudman.
Kontinuerliga möten hålls med region Kronoberg och Länstrafiken avseende
dessa frågor samt med andra olika operatörer.
Beslutet skickas till
För kännedom
Trafikplaneringschefen
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§ 418

Dnr 2017-00424

Redovisning av uppdrag om att bjuda in SJ och övriga
trafikoperatörer till samtal
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunchefen att föra samtal med
trafikoperatörer och andra organisationer om vikten av god infrastruktur och
goda kommunikationer till storstadsregionerna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 520/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
återrapporteringen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 26 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
förvaltningen arbetar kontinuerligt och löpande med frågorna kring
infrastruktur och vikten goda kommunikationer, genomför kontinuerliga
möten med både trafikoperatörer, trafikverket och region Kronoberg där
dessa behov och frågeställningar lyfts.
Beslutet skickas till
För kännedom
Trafikplaneringschefen
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§ 419

Dnr 2016-01008

Redovisning av uppdrag om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning, finansiella mål och en översyn
av förvaltningsberättelsens struktur (i
årsredovisningen)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av uppdraget.
Bakgrund
Med anledning av revisorernas granskningsrapport av årsredovisningen 2015
gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att vidta ett antal åtgärder.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 511/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisning av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
riktlinjerna för uppföljning och utvärdering av god ekonomisk hushållning
för Växjö kommun har tydliggjorts i budgeten 2018. Indikatorer som
bedöms spegla god ekonomisk hushållning har definierats i en bilaga till
budgeten. Vidare framgår att ekonomikontoret kommer att ta fram en
långsiktig finansiell analys inför budgetarbetet 2019. Syftet är att ta fram ett
planeringsunderlag på lång sikt med hänsyn till befolkningsutveckling,
investeringsbehov, skatteunderlag och långsiktig finansiering. Utifrån den
finansiella analysen kommer förslag på finansiella mål att presenteras.
Redovisning görs inför uppstart av budgetarbetet.
Slutligen framgår, av kommunchefen skrivelse, att en översyn av
förvaltningsberättelsens struktur gjordes i samband med sammanställning av
årsredovisning för verksamhetsåret 2016.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunens revisorer
Ekonomi- och finanschefen
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§ 420

Dnr 2016-00843

Redovisning av uppdrag att utreda hur direktmötena
kan nå en bredare målgrupp och erbjuda mer
deltagande och dialog
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 149/2016 följande:
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att undersöka hur
erfarenheterna ser ut bland kommuner som infört e-petitioner.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga nämnder att införa
allmänhetens frågestund.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda hur
direktmötena kan nå en bredare målgrupp och erbjuda mer
deltagande och dialog, exempelvis genom att permanenta och
utveckla mindre samtal kring olika frågor under fikat.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda hur
digitala hjälpmedel kan användas för att stärka medborgardialogen.
Rapporteringen i rubricerat ärende rör punkt tre i beslutet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 550/2017 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 31 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
direktmötena både i Växjö stad och på landsbygden är välbesökta och
upplevs som uppskattade.
Då det parallellt pågår ett mer omfattande arbete kring former för
medborgardialog, i uppdraget Uppdrag om framtidens medborgardialog i
Växjö kommun (2017-00258), inväntas resultat och slutsatser därifrån innan
det kan avgöras om några större förändringar bör göras i hur vi arbetar med
våra direktmöten.
Vidare framgår av skrivelsen, att i kommunfullmäktiges beslut, som rör
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denna rapportering, gavs uppdraget att ”utreda hur direktmötena kan nå en
bredare målgrupp och erbjuda mer deltagande och dialog, exempelvis genom
att permanenta och utveckla mindre samtal kring olika frågor under fikat”.
Frågestationerna är numera ett permanent inslag på direktmötena, och
responsen på dessa har varit positiv både från tjänstepersoner och
medborgare.
I det fortsatta arbetet med direktmöten kommer man bland annat arbeta
vidare ännu mer med sociala medier. Detta för att få input från medborgare
innan mötena kring vad de vill ha information om, och kunna vara mer
lyhörda om vad som är på gång och bör tas upp. Det ger också en möjlighet
att nå de målgrupper som vanligtvis i första hand inte är de som besöker
direktmötena, och som har svårt att få tid till att gå. Sociala medier är också
ett bra sätt att göra reklam för mötena och på så vis få fler besökare.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
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§ 421

Dnr 2017-00659

Motion om att införa feministiskt självförsvar som tillval
under högstadiet- Eva-Britt Svensson (V) och Carin
Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen med följande motivering:
Utbildningsnämnden måste arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor
i stället för att stigmatisera bilden. I de fall självförsvar ska erbjudas i skolan
måste det vara för alla elever och inom befintlig kursplan.
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 inkommen i
november 2017 föreslagit att alla flickor under högstadieutbildningen
erbjuds kurser i feministiskt självförsvar.
Motionärerna skriver att #Metoo-kampanjen har visat att de flesta kvinnor
utsatts för någon form av sexuella trakasserier, övergrepp eller tafsande.
Attityder kan förändras genom att hela samhället; skolor, idrottsrörelsen,
civilsamhället mycket mer diskuterar och tar ansvar för hur vi förhåller oss
mellan könen. Men förutom attitydförändringar är utbildning i feministiskt
självförsvar, enligt motionärerna, oerhört viktigt.
Kommunfullmäktige beslutade i § 324/2016 att avslå en liknande motion
inkommen i maj 2016, där Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
föreslog att alla flickor i gymnasiet ska erbjudas kurs i fysiskt och psykiskt
självförsvar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 552/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
motionen med följande motivering:
Utbildningsnämnden måste arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor
i stället för att stigmatisera bilden. I de fall självförsvar ska erbjudas i skolan
måste det vara för alla elever och inom befintlig kursplan.
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Ordförande har i en skrivelse daterad 21 november 2017 föreslagit att
kommunfullmäktige avslår motionen, då könssegregerade kurser inte är
tillåtet.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 422

Dnr 2017-00304

Motion om utbildningssatsning för omsorgsnämndens
personal om våld i nära relationer - Eva-Britt Svensson
(V) och Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att hänvisa till
omsorgsnämndens beslut i § 76/2017 där följande framgår:
Omsorgsnämnden bedömer att viss kompetens inom området hot och våld
behövs även i omsorgsförvaltningen och ger förvaltningschefen i uppdrag att
en kompetensutvecklingsplan ska tas fram för 2018-2019, där ökad kunskap
kring utsatthet, hot och våld i nära relation, ska finnas med.
Kompetensutveckling ska kopplas till ansvarsfördelningen i den nya
vägledningen för medarbetare inom omsorgsförvaltningen kring hot och våld
i nära relationer.
Bakgrund
Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V) har i en motion till
kommunfullmäktige föreslagit att omsorgsnämnden, i samverkan med
exempelvis Kvinnojouren Blenda, utreder förutsättningarna att genomföra
utbildningssatsningar för omsorgsnämndens personal för att ge kompetens
om våld i nära relationer.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 537/2017 förslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen med att hänvisa till omsorgsnämndens beslut i § 76/2017 där
följande framgår:
Omsorgsnämnden bedömer att viss kompetens inom området hot och våld
behövs även i omsorgsförvaltningen och ger förvaltningschefen i uppdrag att
en kompetensutvecklingsplan ska tas fram för 2018–2019, där ökad kunskap
kring utsatthet, hot och våld i nära relation, ska finnas med.
Kompetensutveckling ska kopplas till ansvarsfördelningen i den nya
vägledningen för medarbetare inom omsorgsförvaltningen kring hot och våld
i nära relationer.
Omsorgsnämnden har i § 76/2017 lämnat följande yttrande över motionen:
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Omsorgsnämnden bedömer att viss kompetens inom området hot och våld
behövs även i omsorgsförvaltningen och ger förvaltningschefen i uppdrag att
en kompetensutvecklingsplan ska tas fram för 2018-2019, där ökad kunskap
kring utsatthet, hot och våld i nära relation, ska finnas med.
Kompetensutveckling ska kopplas till ansvarsfördelningen i den nya
vägledningen för medarbetare inom omsorgsförvaltningen kring hot och våld
i nära relationer.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Lennart Adell Kind (L) och Tomas
Thornell (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 423

Dnr 2017-00306

Medborgarförslag om biokolanläggning
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att, i samarbete med
Veab, fortsätta följa utvecklingen kring biokolanläggningar i Sverige och att
se på möjligheten att i framtiden etablera en biokolsanläggning i kommunen.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i april 2017 skriver förslagsställaren att
riksdagen beräknas besluta om 500 miljoner kronor till klimatklivet i juni.
Därför föreslås att Växjö kommun ansöker om pengar ur klimatklivet för att
bygga en biokolsanläggning i kommunen.
Stockholm har en nystartad biokolsanläggning i Högdalen, som kan ta emot
1 300 ton trädgårdsavfall i form av t.ex. kvistar och grenar per år och
producera cirka 300 ton biokol per år. Förslagsställaren skriver vidare att om
biokol används i rabatter och annan odling är det en utmärkt koldioxidfälla
under många år samtidigt som det höjer jordens bördighet, samt att gasen
kan användas till uppvärmning eller elproduktion. .
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 523/2017 föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar
till tekniska nämnden att, i samarbete med Veab, fortsätta följa utvecklingen
kring biokolanläggningar i Sverige och att se på möjligheten att i framtiden
etablera en biokolsanläggning i kommunen.
Tekniska nämnden har i § 170/2017 lämnat följande yttrande:
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden ser
positivt på idén om en biokolsanläggning i Växjö, men konstaterar samtidigt
att det kräver en mer djuplodande utredning kring ansvar och finansiering.
Kommunfullmäktige föreslås att ge tekniska nämnden i uppdrag att fortsätta
följa utvecklingen i frågan i landet och att se på möjligheten att i framtiden
etablera en biokolsanläggning i kommunen.
VKAB har i § 122/2017 yttrat sig över medborgarförslaget.
Sammanfattningsvis framgår att en så kallad biokolanläggning utgör en
intressant möjlighet att på ett hållbart sätt ta vara på och nyttiggöra lokalt
park- och trädgårdsavfall. Som underlag till en utredning för en
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biokolanläggning i Växjö bör den utvärdering som kommer att göras av den
biokolanläggning, en av de första i sitt slag, som togs i drift i Stockholm
nyligen ligga till grund. Denna utvärdering förväntas finnas färdig i slutet av
2018. Växjö kommun bör ta kontakt med samarbetspartnerna för denna
anläggning – Stockholm Vatten, trafikkontoret i Stockholm stad och Fortum
– för att utröna möjligheterna att få ta del av denna utvärdering. Växjö
Energi har redan fört ett inledande samtal med Fortum angående denna
anläggning
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP) med instämmande av Per Schöldberg (C) och Ellen
Franzén (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 424

Dnr 2017-00443

Medborgarförslag om trafiksäker cykelväg från Furuby
till Växjö
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att förslaget om
cykelväg mellan Furuby och Växjö tas med i kommande revidering av
kommunens cykelvägplan, samt att tekniska nämnden kommer informera
Trafikverket om önskemålet.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inom i juli 2017 skriver förslagsställaren att det
är farligt att cykla på vägen mellan Furuby och Växjö, och föreslår att
åtgärder vidtas för en mer trafiksäker cykelväg.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 524/2017 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att förslaget om cykelväg mellan Furuby och Växjö
tas med i kommande revidering av kommunens cykelvägplan, samt att
tekniska nämnden kommer informera Trafikverket om önskemålet.
Tekniska nämnden har i § 168/2017 lämnat nedanstående yttrande:
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och föreslår
kommunfullmäktige att förslaget om cykelväg mellan Furuby och Växjö tas
med i kommande revidering av kommunens cykelvägplan, samt att tekniska
nämnden informerar Trafikverket om önskemålet.
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§ 425

Dnr 2017-00480

Medborgarförslag om trafiksituationen på Norra
Esplanaden
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. De åtgärder som föreslås på
Norra Esplanaden är inte möjliga att genomföra då gatan är en av stadens
viktigaste huvudgator som kräver god framkomlighet för såväl bilar som
gående. Den belysning som finns utmed gatan anses fullt tillräcklig.
Bakgrund
Förslagsställaren önskar avstängning av Norra Esplanaden mellan kl. 23.00–
05.00 på grund av den ökande trafiken, uppsättning av betongsuggor på
trottoarerna för att hindra cyklister att använda dessa samt belysning mot
trottoarerna utmed Norra Esplanaden för att upptäcka cyklister.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 525/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. De åtgärder som föreslås på Norra Esplanaden är inte
möjliga att genomföra då gatan är en av stadens viktigaste huvudgator som
kräver god framkomlighet för såväl bilar som gående. Den belysning som
finns utmed gatan anses fullt tillräcklig.
Tekniska nämnden har i § 169/2017 lämnat nedanstående yttrande:
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och föreslår
kommunfullmäktige att avslå detsamma. De åtgärder som föreslås på Norra
Esplanaden är inte möjliga att genomföra då gatan är en av stadens viktigaste
huvudgator som kräver god framkomlighet för såväl bilar som gående. Den
belysning som finns utmed gatan anses fullt tillräcklig. Tekniska nämnden
hänvisar även till Trafikplan Centrum.
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§ 426

Dnr 2017-00559

Medborgarförslag om fler laddplatser för elbilar i Växjö
kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
kommunstyrelsens beslut i § 370/2017 där följande framgår:
1. Kommunstyrelsen uppdrar till Växjö Energi AB att samordna
insatserna för att ta fram en affärsplan för laddinfrastruktur i Växjö
kommun och för Växjö kommunkoncern.
2. Kommunstyrelsen ger Växjö Energi AB i uppdrag, att i samarbete
med bolag och förvaltningar, samordna beställningar och leveranser
av laddstationer inom kommunkoncernen. Samordningsansvar
omfattar även publika laddstationer, som drivs av kommunala
förvaltningar och bolag. Växjö Energi AB ska vara intern leverantör
av dessa laddstationer.
3. Hållbarhetsgruppen arbetar med att fram en strategi för laddstationer.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom 29 september 2017 påpekar
förslagsställaren att antalet laddplatser för elbilar i Växjö kommun är alldeles
för få. Förslagsställaren menar att Växjö kommun inte aktivt arbetar med en
omställning till miljövänliga transporter, och att utbudet av laddstolpar i
Växjö stad är beklämmande dåligt. Vidare skriver förslagsställaren att Växjö
kommun behöver prioritera investeringar i laddstationer för elbilar, då det
idag endast finns laddmöjligheter på ett fåtal ställen i centrum.
Förslagsställaren undrar även varför inte kommunens eget elbolag är mer
aktiva i detta arbete, och föreslår att Växjö kommun omedelbart tar fram en
trovärdig strategi för hur detta arbete ska bedrivas nu och i framtiden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 538/2017 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att hänvisa till kommunstyrelsens beslut i §
370/2017 där följande framgår:
1. Kommunstyrelsen uppdrar till Växjö Energi AB att samordna
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insatserna för att ta fram en affärsplan för laddinfrastruktur i Växjö
kommun och för Växjö kommunkoncern.
2. Kommunstyrelsen ger Växjö Energi AB i uppdrag, att i samarbete
med bolag och förvaltningar, samordna beställningar och leveranser
av laddstationer inom kommunkoncernen. Samordningsansvar
omfattar även publika laddstationer, som drivs av kommunala
förvaltningar och bolag. Växjö Energi AB ska vara intern leverantör
av dessa laddstationer.
3. Hållbarhetsgruppen arbetar med att fram en strategi för laddstationer.
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§ 427

Dnr 2017-00644

Medborgarförslag om att förlägga Växjö nya
kommunhus i Lammhult
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Kommunstyrelsen
beslutade redan i december 2015 att uppdra åt kommunchefen att planera för
ett nytt kommunhus för 600 personer vid norra stationsområdet. Beslutet
motiverades med att platsen möter medborgarnas ökade krav på
tillgänglighet, alldeles intill Växjö stationsområde med både tåg och
bussangöring.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i november 2017 föreslår en medborgare
att man inte bör bygga i Växjö stad där kvadratmeterpriset är högst, utan
istället bör bygga det nya kommunhuset i Lammhult.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 539/2017 föreslagit att kommunfullmäktige fattar
nedanstående beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Kommunstyrelsen
beslutade redan i december 2015 att uppdra åt kommunchefen att planera för
ett nytt kommunhus för 600 personer vid norra stationsområdet. Beslutet
motiverades med att platsen möter medborgarnas ökade krav på
tillgänglighet, alldeles intill Växjö stationsområde med både tåg och
bussangöring.
Yrkanden
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom kommunfullmäktige tyvärr i
§ 233/2017 beslutat bygga ett nytt stadshus.
Per Schöldberg (C) med instämmande av Lena Wibroe (M): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 428

Dnr 2017-00586

Vård- och omsorgsavgifter för år 2018
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för
vård – och omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna ska börja
gälla från och med 1 januari 2018.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera belopp i
tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens
föreskrift om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens
taxa och zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga
levnadskostnader, Riksdagens eventuella beslut om att höja
underhållsstödet samt minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens
meddelandeblad Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre - och
handikappomsorgen 2018.
3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en
hemtjänsttimme till 372 kronor.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 2002.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden och
nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan.
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och välfärd avseende
den verksamhet som överflyttades.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 551/2017 föreslagit nedanstående beslut:
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för vård –
och omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna ska börja gälla från och
med 1 januari 2018.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera belopp i
tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift
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om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och
zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader,
Riksdagens eventuella beslut om att höja underhållsstödet samt
minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens meddelandeblad Uppgifter för
beräkning av avgifter inom äldre - och handikappomsorgen 2018.
3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en hemtjänsttimme till
372 kronor.
Omsorgsnämnden har i § 81/2017 föreslagit följande till
kommunfullmäktige:
1. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade
tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö
kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2018.
2. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna som
påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av
bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning,
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader,
Riksdagens eventuella beslut om att höja underhållsstödet samt
minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens meddelandeblad
”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen 2018”.
3. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 372 kronor.
Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott föreslog i § 142/2017
nedanstående beslut till kommunfullmäktige:
1. Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott föreslår
kommunfullmäktige att anta reviderade tillämpningsanvisningar för
vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla
från och med 1 januari 2018.
2. Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott föreslår
kommunfullmäktige att uppdra åt omsorgsnämndens att justera
belopp i tillämpningsanvisningarna som påverkas av
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning,
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader,
Riksdagens eventuella beslut om att höja underhållsstödet samt
minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens meddelandeblad
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”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen 2018”.
3. Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott föreslår
kommunfullmäktige att fastställa självkostnaden för en
hemtjänsttimme till 372 kronor.
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§ 429

Dnr 2016-00878

Ombyggnad av Norregårdskolan för fler basrum
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens beslut att uppdra till
förvaltningschef att, i samarbete med lokalförsörjningsgruppen,
uppdra åt Vöfab att genomföra byggnation beträffande ombyggnad av
Norregårdskolan för att tillskapa fler basrum i suterrängvåning. Total
investeringsutgift, baserad på anbud, på 13,75 mkr med total tillkommande
hyra på 944 tkr där utbildningsnämndens andel av investeringsutgift är 13,5
mkr med en tillkommande hyra på ca 912 tkr/år och måltidsorganisationens
andel är 0,25 mkr med en tillkommande hyra på 32 tkr.
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade § 197/2017 att ge förvaltningschef i uppdrag
att i samarbete med lokalförsörjningsgruppen uppdra åt Vöfab att genomföra
byggnation beträffande ombyggnad av Norregårdskolan för att tillskapa fler
basrum i suterrängvåning för en investeringsutgift avseende
utbildningsnämndens andel, baserad på anbud, på 13,5 mkr och en
tillkommande hyra på ca 912 tkr/år. Total investeringsutgift för projektet är
13,75 mkr med total tillkommande hyran på 944 tkr och att mellanskillnaden
utgör måltidsorganisationens andel. Ärendet översändes till
kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslag i § 570/2017 nedanstående beslut till
kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utbildningsnämndens beslut att
ge förvaltningschef i uppdrag att i samarbete med lokalförsörjningsgruppen
uppdra åt Vöfab att genomföra byggnation beträffande ombyggnad av
Norregårdskolan för att tillskapa fler basrum i suterrängvåning. Total
investeringsutgift, baserad på anbud, på 13,75 mkr med total tillkommande
hyra på 944 tkr där utbildningsnämndens andel av investeringsutgift är 13,5
mkr med en tillkommande hyra på ca 912 tkr/år och måltidsorganisationens
andel är 0,25 mkr med en tillkommande hyra på 32 tkr.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 november 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
ombyggnaden avser att flytta två slöjdsalar samt en bildsal från plan 2 till
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suterrängvåning för att ge plats för tre nya basrum och fler lärararbetsplatser
på plan 2. Viss komplettering behövs i köket avseende bland annat
ugnskapacitet samt att matsalen behöver utökas med cirka 25 platser.
Investeringsutgift för hela projektet efter anbudsförfrågan är 13,75 mkr och
tillkommande hyra 944 tkr/år. Hyra fördelas mellan utbildningsnämnden och
måltidsorganisationen. Upprättad kalkyl angav en total investeringsutgift på
cirka 13 mkr och tillkommande hyra på ca 850 tkr/år. Restvärde från tidigare
ombyggnader är noll (0). Ombyggnaden beräknas vara klar till höstterminen
2018.
Det är angeläget att kunna tillskapa fler basrum för årskurs 7-9 i centrala
Växjö. Antalet elever ökar och behovet av platser finns redan hösten 2018 då
denna ombyggnad ska vara klar.
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§ 430

Dnr 2017-00620

Revidering av Riktlinjer för budget, ekonomiska
rapporter, bokslut och årsrapporter
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av Riktlinjer för
budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter, avseende
investeringar i lokaler.
Bakgrund
Med anledning av beslutad lokalförsörjningsprocess bör fullmäktige anpassa
sin formulering i dokumentet Riktlinjer för budget, ekonomiska rapporter,
bokslut och årsrapporter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 510/2017 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till revidering av Riktlinjer för budget, ekonomiska rapporter,
bokslut och årsrapporter, avseende investeringar i lokaler.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 26 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelse framgår följande:
• Nuvarande lydelse i fullmäktiges riktlinjer under rubriken Investeringar:
Investeringar som överstiger 10 mkr skall beslutas av kommunfullmäktige.
Detta gäller även investeringar i lokaler som nämnden för sin verksamhet
hyr av ett kommunalt bolag eller annan. Beslut om större investeringar ska
vara baserade på anbud. Det åligger nämnden att initiera ärendet hos
fullmäktige. Innan anbudsinfordran påbörjas, med en bedömd
investeringsutgift på minst 10 mkr, ska nämnden föra upp ärendet till
arbetsutskottet för godkännande. Driftkalkyl med finansieringslösning skall
samtidigt redovisas tillsammans med yttrande från
kommunledningsförvaltningen. Berört nämndspresidium med
förvaltningschef medverkar vid nämnda behandling i arbetsutskottet. När
anbuden har kommit in förs ärendet, tillsammans med yttrande från
kommunledningsförvaltningen, upp till fullmäktige för slutligt beslut om
igångsättningstillstånd. Fullmäktige uttalar sig samtidigt i
finansieringsfrågan.
• Förslag till ny lydelse i fullmäktiges riktlinjer under rubriken Investeringar:
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Investeringar i lokaler
När det gäller investeringar i lokaler som nämnderna för sin verksamhet hyr
av ett kommunalt bolag eller annan part beslutas investeringar mellan 2-20
mkr av respektive nämnd. Investeringar över 20 mkr beslutas av
kommunfullmäktige. Beslut om investeringar ska vara baserade på anbud.
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§ 431

Dnr 2017-00535

Lönekartläggning 2017 inklusive handlingsplan för
jämställda löner 2018
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av lönekartläggning för 2017
och antar föreslagen handlingsplan för jämställda löner 2018.
Bakgrund
Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare genomföra årlig
lönekartläggning avseende skillnader mellan mäns och kvinnors löner.
Osakliga löneskillnader ska åtgärdas, vilket ska planläggas särskilt i en
handlingsplan för jämställda löner.
Lönekartläggningen och framtagandet av handlingsplanen för jämställda
löner handläggs av personalkontoret. De fackliga organisationerna ges
möjlighet att granska och ge synpunkter på såväl analys som
handlingsplanens inriktning och utformning i stort. Det förslag till beslut
som lämnas till organisations – och personalutskottet har inledningsvis
stämts av med och processats av förvaltningschefsgruppen. Slutligen har
förslaget samverkats i KSG (kommunövergripande samverkansgrupp).
Diskrimineringslagen, som styr arbetet med lönekartläggningar, förändrades
delvis 2017-01-01. Dels ska lönekartläggningar nu ske årligen, vilket Växjö
kommun tillämpat i flera år. Dels tillfördes ytterligare en dimension i själva
kartläggningen genom att analyser även ska ske mellan befattningsgrupper
som återfinns i olika likvärdighetsgrupper. (Kvinnodominerad grupp som är
högre värderad men har lägre löner än lägre värderad traditionellt ickekvinnodominerad grupp.)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens organisations - och personalutskott har i § 101/2017
föreslagit att kommunfullmäktige godkänner redovisning av
lönekartläggning för 2017 och antar föreslagen handlingsplan för jämställda
löner 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 25 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
löneskillnaderna mellan män och kvinnor har på totalen minskat sedan
arbetsvärderingen infördes 2013 och aktiviteter påbörjades 2014. I
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genomsnitt har löneskillnaderna för icke arbetsledande befattningar minskat i
genomsnitt 1 procentenhet per år till 95 procent för 2016. För arbetsledande
personal har utvecklingen gått från 94 till 102 procent. Utvecklingen har
stannat av 2017 trots fortsatta satsningar. Detta tolkas som att Växjö
kommun lyckats vidmakthålla den uppnådda nivån tack vare genomförda
satsningar. Oavsett orsak till att utvecklingen stannat upp, krävs fortsatta
insatser för att säkra att önskade effekter utifrån handlingsplan för jämställda
löner uppnås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
66 (74)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-12-05

§ 432

Dnr 2017-00482

Granskning av måltidsorganisationen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige lämnar yttrande över revisorernas granskning av
måltidsorganisationen i enlighet med kommunchefens skrivelse daterad 5
oktober 2017.
Bakgrund
Revisionschefen har på uppdrag av revisorerna granskat
måltidsorganisationen. Kommunfullmäktige behandlade i § 154/2017
granskningsrapporten och överlämnade den till kommunstyrelsen för
yttrande.
Beslutsunderlag
Organisations – och personalutskottet har i § 110/2017 föreslagit att
kommunfullmäktige lämnar yttrande över revisorernas granskning av
måltidsorganisationen i enlighet med kommunchefens skrivelse daterad 5
oktober 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 5 oktober 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår revisorernas
rekommendationer och förslag på åtgärder till dessa rekommendationer.
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§ 433

Dnr 2017-00580

Länsstyrelsen i Kalmar läns remiss av tillståndsärende
enligt miljöbalken, vindkraftverk på fastigheterna
Åshult 2:1, Asby 1:16, Asby 4:3, Asby 4:4 och Asby 3:7
i Växjö kommun- Åshults Kraft AB c/o Bay Wa r.e.
Scandinavia AB
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att enligt 16 kap 4 § Miljöbalken tillstyrka den
tillståndspliktiga etableringen för uppförande och drivande av en
vindkraftspark med högst 6 vindkraftverk inom fastigheterna Åshult 2:1,
Asby 1:16, Asby 4:3, Asby 4:4 och Asby 3:7 i Växjö kommun.
Bakgrund
Åshults kraft har under 2017 inkommit med en tillståndsansökan till
miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Kalmar län där man
söker för att få uppföra 6 vindkraftverk med en högsta totalhöjd på 250 m
inom fastigheterna Åshult 2:1, Asby 1:16, Asby 4:3, Asby 4:4 och Asby 3:7 i
Växjö kommun. MPD har hos Växjö kommun begärt beslut enligt 16 kap 4 §
Miljöbalken om Växjö kommun tillstyrker att tillstånd meddelas för
vindkraftsparken. MPD får enligt 16 kap 4 § Miljöbalken inte bevilja
tillstånd om inte Växjö kommun tillstyrker det. Beslut om kommunalt
tillstyrkande tas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 553/2017 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att enligt 16 kap 4 § Miljöbalken tillstyrka den tillståndspliktiga etableringen
för uppförande och drivande av en vindkraftspark med högst 6 vindkraftverk
inom fastigheterna Åshult 2:1, Asby 1:16, Asby 4:3, Asby 4:4 och Asby 3:7 i
Växjö kommun.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 november 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
frågan om kommunens tillstyrkande till vindkraftsparken enligt 16 kap. 4 §
Miljöbalken avser främst om vindkraftsparken utgör lämplig mark- och
vattenanvändning och grundar sig framförallt på vad som anges i
översiktsplanen, men även i andra styrande dokument som miljöprogram och
energiplan.
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Den föreslagna vindkraftsparken ligger inom ett område som i kommunens
vindbruksplan (tematiskt tillägg till översiktsplanen) pekas ut som lämpligt
för vindkraftsetablering. Det aktuella området är också utpekat som
riksintresse för vindbruk. Inom området har kommunfullmäktige tidigare
tillstyrkt etablering av vindkraftverk men med en annan utformning. Jämfört
med tidigare ansökan blir det med den nya ansökan en förändring av bl.a.
visuell påverkan och av störningsbilden då verken är högre men färre till
antalet. Detta bör dock inte innebära en annan bedömning än tidigare i
förhållande till vindbruksplanen.
Vindkraftsetableringen är i linje med kommunens mål och strategier från
miljöprogrammet och energiplanen om att öka andelen elproduktion från
förnyelsebara källor och att satsa på och stödja vindkraftsetableringar som
steg på väg mot målet att bli en fossilbränslefri kommun senast år 2030. Den
nya tillståndsansökan bedöms möjliggöra en vindkraftsetablering med
effektivare produktion av förnyelsebar el i jämförelse med tidigare inlämnad
ansökan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 119/2017 yttrat sig över det
kommunala tillstyrkandet av vindkraftsparken.
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§ 434

Dnr 2017-00660

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa
för livsmedelskontroll
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förslag till tillägg i taxan för kommunens
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet, enligt bilaga daterad 23 oktober
2017. Den reviderade taxan träder ikraft 1 januari 2018.
Bakgrund
Växjö kommun har företag som exporterar varor till tredje land där man
efterfrågar exportintyg. I dagsläget kan miljö- och hälsoskyddskontoret inte
ta betalt för att utfärda exportintyg. Vi har därför ett behov av att komplettera
taxan offentlig kontroll för att kunna ta betalt för utfärdande av exportintyg.
Justeringen som nu föreslås är en konsekvens av att livsmedelskontrollen
enligt avgiftsförordningen ska vara helt avgiftsfinansierad.
Enligt europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29
april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om
djurhälsa och djurskydd framgår att kostnaderna för kontrollen får täckas av
avgifter. Denna förordning har kompletterats med Svensk
författningssamling 2006:1166 om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter där det framgår att kontrollen ska
vara avgiftsfinansierad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 569/2017 föreslagit att kommunfullmäktige antar
förslag till tillägg i taxan för kommunens offentliga kontroll inom
livsmedelsområdet, enligt bilaga daterad 23 oktober 2017. Den reviderade
taxan träder ikraft 1 januari 2018.
Miljö – och hälsoskyddsnämnden har i § 117 beslutat följande:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
anta redovisat förslag till tillägg i taxan för kommunens offentliga kontroll
inom livsmedelsområdet enligt bifogat dokument, samt att den träder i kraft
2018-01-01.
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§ 435

Dnr 2017-00681

Justering av regler för allmän förskola samt
avgiftsreducering för 3–5 åringar i förskolan
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att barn som har rätt till allmän förskola får
vara i förskoleverksamhet, utan avgift, 525 timmar per år, under läsårstider.
Under sommaren (tiden mellan vårterminens slut och höstterminens början)
samt jullov pågår ingen allmän förskola. För barn 3 - 5 år med behov utöver
15 timmar per vecka minskas avgiften med 30 procent under läsårstider.
Resterande period utgår ordinarie avgift enligt maxtaxa.
Bakgrund
Avdelningen för likvärdighet och analys har på förvaltningschefens uppdrag
reviderat regelverket för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Dokumentet reglerar de kommunala verksamheterna.
Tidigare regelverk antogs av utbildningsnämnden år 2013 och det har funnits
ett behov av att uppdatera reglerna. Arbetet har varit en process som startade
redan 2016 där referensgrupper bestående av bland andra förskolechefer,
områdeschefer, administratörer, avdelningschefer och verksamhetschef har
diskuterat och analyserat reglerna och dess konsekvenser. Därtill har det
genomförts omvärldsbevakning av andra kommuners regelverk samt en
juridisk genomgång.
I juni 2015 tog kommunfullmäktige (§ 141) ett beslut om att barn som har
rätt till allmän förskola får vara i förskoleverksamhet, utan avgift, 15 timmar
per vecka eller 525 timmar per år, mellan september - maj. För barn i allmän
förskola med behov utöver 15 timmar per vecka minskas avgiften med 30 %
från 1 september - 31 maj. Resterande period utgår ordinarie avgift enligt
maxtaxa.
I bland annat översynen av regelverket har det framkommit argument för att
ett återförande av läsårstider gynnar verksamhetens kvalitet genom att det är
mer fördelaktigt för såväl barn, vårdnadshavare som verksamhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 571/2017 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att barn som har rätt till allmän förskola får vara i förskoleverksamhet, utan
avgift, 525 timmar per år, under läsårstider. Under sommaren (tiden mellan
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vårterminens slut och höstterminens början) samt jullov pågår ingen allmän
förskola. För barn 3 - 5 år med behov utöver 15 timmar per vecka minskas
avgiften med 30 % under läsårstider. Resterande period utgår ordinarie
avgift enligt maxtaxa.
Utbildningsnämnden har i § 193/2017 föreslagit att kommunfullmäktige
fattar följande beslut:
Barn som har rätt till allmän förskola får vara i förskoleverksamhet, utan
avgift, 525 timmar per år, under läsårstider. Under sommaren (tiden mellan
vårterminens slut och höstterminens början) samt jullov pågår ingen allmän
förskola. För barn 3 - 5 år med behov utöver 15 timmar per vecka minskas
avgiften med 30 % under läsårstider. Resterande period utgår ordinarie
avgift enligt maxtaxa.
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§ 436

Dnr 297092

Övrigt
Kommunstyrelsens beslut
Inga övriga frågor behandlades.
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§ 437

Dnr 2017-00712

Val att förrättas av kommunstyrelsen inför 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förrätta val enligt upprättat förslag till vallista
för 2018.
Bakgrund
Kommunkansliet har upprättat en förteckning över de val som
kommunstyrelsen har att förrätta inför 2018. I förteckningen listas också de
personer som innehar uppdraget för år 2017 (uppdaterad med förändringar
som skett under 2017).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens vallista 2018 – Uppdrag med mandatperiod på 1 år.

Beslutet skickas till
Valda ledamöter och ersättare
Berörda organ
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