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Justering
Justerare

Per Schöldberg

Plats och tid

Kommunkansliet

Justerade paragrafer

§§ 324-366

Anmärkning

Ingen allmänhetens frågestund genomfördes, då
ingen allmänhet fanns på plats.
Ärende § 362 utgick från dagens sammanträde.

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Erika Gustavsson

Ordförande

……………………………………
Malin Lauber

Justerare

……………………………………
Per Schöldberg

2 (72)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-02

_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2018-10-02 är justerat.
Anslagsdag

2018-10-05

Anslaget tas ner

2018-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

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

Underskrift
………………………………………………………
Erika Gustavsson
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§ 324

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Per Schöldberg (C) till att justera protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska besluta vem som jämte ordförande ska justera
protokollet.
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§ 325

Dnr 2015-00497

Återredovisning av Uppdrag att inrätta en
kommungemensam funktion för mottagande av
ansökningar om föreningsstöd samt ge förslag till
reglemente för föreningsstöd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återredovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 234/2015 att ge kommunchefen i uppdrag
inrätta en kommungemensam funktion för mottagande av ansökningar om
föreningsstöd, samt att ta fram förslag på ett kommungemensamt reglemente
för föreningsstöd.
Ann-Sofie Nylander Johnsson och Jacob Gustafsson från kultur- och
fritidsförvaltningen informerar om vad som gjort på området och berättar
bland annat om funktionen ”En väg in”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
9 (72)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-02

§ 326

Dnr 2018-00275

Revidering av Växjö kommuns träbyggnadsstrategi
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller förslaget till revidering av Växjö
kommuns träbyggnadsstrategi och ersätter samtidigt träbyggnadsstrategin
Växjö – Den moderna trästaden från 2013.
Bakgrund
I träbyggnadsstrategin från 2013, Växjö - den moderna trästaden, antagen av
kommunfullmäktige i § 170/2013, anges att en revidering av
träbyggnadsstrategin bör göras vart tredje år. Strategin från 2013 omfattar
tiden fram till 2020 och ett längre perspektiv är önskvärt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 411/2018 föreslagit att kommunfullmäktige bifaller
förslaget till revidering av Växjö kommuns träbyggnadsstrategi och ersätter
samtidigt träbyggnadsstrategin Växjö – Den moderna trästaden från 2013.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 22 augusti 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
livscykelperspektiv på hela byggprocessen innehållande allt från
råvaruutvinning till demontering och avfall blir allt viktigare. Boverket har
ett tydligt uppdrag att minska utsläppen från byggsektorn. Utvecklingen i
träbyggnadssektorn har under senaste åren gått fort. Produktionssättet har
förändrats. Nya producenter tillkommit. Byggprocesser har effektiviserats.
Nya innovativa material tillkommit. En förnyelse av strategin är viktig inte
minst utifrån ett teknik- och produktionsperspektiv. En förnyelse av strategin
krävs mot bakgrund av att trä som byggmaterial börjar bli allt vanligare. Det
finns allt färre anledningar till att främja särskilda byggmaterial. När nya
strategin tagits fram gemensamt i kommunkoncernen har ovanstående tre
faktorer varit viktiga att lyfta i nya strategin Växjö – Europas första moderna
trästad.
Av de synpunkter som inkommit genom remissförfarande kan tydligt utläsas
att man önskar se mer av livscykelperspektiv, att inte särskilt material ska
främjas, att klimatpåverkan under hela byggprocessen ska vara avgörande.
Då utvecklingen inom byggsektorn just nu går fort är det svårt att i detalj
sätta definitioner och mätmetoder. Avsiktligt har därför strategin hållits
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flexibel och öppen, men med möjlighet att specificeras vidare i både
hållbarhetsprogram och energiplan, liksom i senare revideringar av strategin.
Erfarenheten från Växjös träbyggande har hittills visat att kostnaden för att
bygga med trästomme kan vara något högre. Det rör sig normalt inte om
träet i sig, utan oftast om ovana vid upphandling, få arkitekter, få tillverkare,
ovana byggherrar och byggentreprenörer. Utvecklingen här går fort och
efterfrågan på träbyggnation i Sverige ökar hela tiden. Kunskaperna kring
träbyggnation ökar i samma takt. Den fördyrande effekt som noterats i Växjö
hittills kan därför vara övergående. Det gör situationen kring ekonomin
svårbedömd för framtiden.
Yrkanden
Catharina Winberg (M) med instämmande av Per Schöldberg (C), Cheryl
Jones Fur (MP), Tomas Thornell (S), Sofia Stynsberg (M) och Nils Fransson
(L): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Malin Lauber (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 327

Dnr 2018-00488

Träbyggnadspris 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Pelarsalen, till vinnare av Växjö kommuns
Träbyggnadspris 2018, med följande motivering:
Vackert klassiskt enkelt formspråk med högresta gavelspetsar förskjutna i
halvplan tilltalar betraktaren och ger bostadshusen en påtaglig karaktär.
Projektet har använt förtillverkade planelement, byggt under tält och
därmed skapat torr arbetsplats och goda arbetsförhållanden under hela
byggnationen.
Genom val av trä där det är rätt använt ges en kraftigt reducerad
klimatpåverkan för hela byggnationen. Utvändigt har fasaderna limträpanel
i tilltalande varma träkulörer.
Bebyggelsen visar på väl lösta bostäder på liten yta med fint dagsljusinfall
och stora inbjudande balkonger med synlig behaglig träkonstruktion.
Pelarsalen visar förtjänstfullt en byggnation som definitivt tillhör den
moderna trästaden i Växjö.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 542/2016 beslutat följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta framtaget förslag till bestämmelser
för ett kommunalt träbyggnadspris.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen årligen delar ut ett
träbyggnadspris med start 2017.
Något träbyggnadspris delades aldrig ut 2017, utan delas ut för första gången
2018. Vinnaren utses genom en omröstning bland kommunstyrelsens
ledamöter.
Beslutsunderlag
På arbetsutskottets sammanträde den 18 september 2018, presenterade
stadsarkitekt Henrik Wibroe de tre av en jury nominerade till priset.
Stadsarkitekten har även i en skrivelse, daterad 18 september 2018, redogjort
för ärendet.
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Följande tre kandidater har nominerats till Växjö kommuns Träbyggnadspris
2018:
Pelarsalen. Väludden, Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus. 6 våningar + vind
Byggherre: HSB Sydost Ekonomisk förening
Arkitekt: Tengbom Jönköping.
Byggentreprenör: Dynacon
Strandsnäckan. Kampen, Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus 2-5 våningar.
Byggherre: Batten Fastigheter i Växjö AB
Arkitekt: Arkitektbolaget Kronoberg AB
Byggentreprenör: GBJ Bygg AB
Vallen. Växjösjön/Bergundasjön, Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus, 2-9 våningar.
Byggherre: Växjöbostäder och Midroc
Arkitekt: Arkitektbolaget Kronoberg AB
Byggentreprenör: Värends Entreprenad och GBJ Bygg AB
Beslutet skickas till
För åtgärd
Stadsarkitekten
För kännedom
Nominerade till träbyggnadspriset
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§ 328

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Oliver Rosengren (M) informerar om att han deltagit när Svenskt Näringsliv
meddelade resultatet av den årliga rankingen av näringslivsklimatet i
Sveriges kommuner. Vidare informerar Rosengren om att han närvarat när
Per Bengtsson och PM & Vänner utsågs till dansk konsul och danskt
konsulat för Kronoberg, samt vid Växjö Prides årsmöte.
Per Schöldberg (C) informerar om att han och Tomas Thornell (S) inlett
förberedelser tillsammans med Älmhults kommun rörande det gemensamma
samarbetsprojekt som finns med kommunen JB Marks i Sydafrika.
Pernilla Tornéus (M) informerar om att Växjö kommun fått sitt första
förskolebuss i Lammhult. Ytterligare en planeras på Brände udde.
Ulf Hedin (M) informerar om att han och Rose-Marie Holmqvist (S) besökt
samarbetskommunen Vushtrri i Kosovo med styrgruppen.
Catharina Winberg (M) informerar om att hon och Anna Tenje (M) i
torsdags besökt fastighetsbolaget Castellum och företaget Visma, som
presenterade tre förslag till ny byggnad på I11-området.
Lena Wibroe (M) informerar om att hon och Marie-Louise Gustavsson
besökt Växjö kommuns amerikanska vänort Dultuh, Minnesota.
Monica Skagne, kommunchef, informerar kring de två förvaltningschefer
från Växjö kommun som är aktuella kandidater till jobbet som kommunchef
i Alvesta kommun. Vidare informerar kommunchefen om att man i dagarna
påbörjar intervjuer för ny förvaltningschef på stadsbyggnadskontoret, samt
att man även håller på med rekrytering av ny kommunikationschef och HRchef. Slutligen informerar kommunchefen om att hon besökt styrelsen för
Växjö & Co, samt att kommunchefssekteteraren kommer gå på
föräldraledighet i december och ersättas internt.
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§ 329

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), Catharina Winberg (M)
informerar om att man nu utsett en vinnare i den tävling som utlysts kring
det nya trygghetsboendet på Hovshaga. Vidare informerar Winberg om att
konferensen Forum Wood Building Nordic ägde rum i fredags, med ca 200
deltagare, samt att en ny upphandling gällande revisorer kommer göras för
de kommunala bolagen.
Monica Skagne, VD i VKAB, informerar om att Växjöbostäder, som i sin
affärsplan beslutat att alla bolagets parkeringsplatser ska vara avgiftsbelagda
2020, nu påbörjat detta arbete. Vidare informerar kommunchefen om att
försäljningen av fastigheten Stenladan har avbrutits.
Slutligen informerar Skagne kring överklaganden av ett av byggloven för
stations-och kommunhuset, samt att Vöfab inväntar ny detaljplan för
Vallvikens förskola på Väludden, vilket innebär en försening på 4–5
månader.
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§ 330

Dnr 2018-00007

Redovisning av protokoll 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 4 september, 11 september
och 18 september redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 11
september redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö kommunföretag AB:s protokoll från 13 september redovisas för
kommunstyrelsen.
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§ 331

Dnr 2018-00008

Redovisning av delegeringsbeslut 2018
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, daterad 24 september 2018, gäller delegeringsbeslut registrerade
perioden 1 januari till 23 september 2018. Beslut som redovisas i liggare är
registrerade 17 augusti till 3 september 2018.
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§ 332

Dnr 2018-00420

Anmälan om arbetsutskottets beslut rörande
Myndigheten för yrkeshögskolans remiss av förslag på
föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med
inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 417/2018 av tidsskäl yttrat sig över Myndigheten för
yrkeshögskolans remiss av förslag på föreskrifter om utbildningar inom
yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet.
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§ 333

Dnr 2018-00421

Yttrande över Transportstyrelsens remiss av
Transportstyrelsens föreskrifter allmänna råd om
vägmärken och andra anordningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser att det är bra att Transportstyrelsen kommer med
dessa föreskrifter som innehåller uppdateringar, vilket gör att de bättre
överensstämmer med vägmärkesförordningen. Kommunstyrelsen vill även
poängtera att där stort behov av lokal skyltning finns bör frågan prövas
välvilligt.
Bakgrund
Regeringen har infört nya vägmärken och andra anordningar i
vägmärkesförordningen (2007:90) samt ändrat förordningens struktur. Även
namn på vissa vägmärken och andra anordningar har ändrats. Detta medför
att de föreskrifter som gäller i dag behöver ändras så att de stämmer överens
med förordningen, och eftersom de nuvarande föreskrifterna är gamla
behöver uppdateringar göras även i övrigt. Dessutom uppdateras språket,
och strukturen ändras så att bestämmelserna bättre följer
vägmärkesförordningen.
De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 433/2018 föreslagit att kommunstyrelsen anser att det
är bra att Transportstyrelsen kommer med dessa föreskrifter som innehåller
uppdateringar, vilket gör att de bättre överensstämmer med
vägmärkesförordningen. Kommunstyrelsen vill även poängtera att där stort
behov av lokal skyltning finns bör frågan prövas välvilligt.
Tekniska nämnden har i § 135/2018 yttrat sig till kommunstyrelsen i ärendet.
Nämnden har inget att anföra, utan tycker att det är bra att Transportstyrelsen
kommer med dessa föreskrifter som innehåller uppdateringar så att de bättre
överensstämmer med vägmärkesförordningen.
Beslutet skickas till
Transportstyrelsen
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 334

Dnr 2017-00747

Redovisning av uppdrag att ta fram en reviderad
fordonspolicy som gör att Växjö kommuns bilpark blir
fossilbränslefri till år 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till reviderad avropspolicy för
Växjö kommun.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) föreslog i en skrivelse, daterad 1 november 2017, att
kommunchefen ges i uppdrag att ta fram en reviderad fordonspolicy som gör
att Växjö kommuns bilpark blir fossilbränslefri till år 2020.
Kommunstyrelsen beslutade i § 407/2017 att ge kommunchefen i uppdrag att
ta fram ett förslag på fordonspolicy.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 404/2018 föreslagit att kommunstyrelsen ställer sig
bakom förslaget till reviderad avropspolicy för Växjö kommun.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 2 augusti 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att den nya policyn föreslås innehålla fem
prioriteringsnivåer av fordon. Skillnaden mot tidigare policy är
huvudsakligen att det sker en prioritering inom avropen av fordon som går
på olika typer av förnybara drivmedel.
Den nya prioriteringen föreslås vara:
1. Biogasfordon
2. Batteridrivna fordon (el eller vätgas)
3. Laddhybrider och fordon som använder andra förnybara drivmedel
(framför allt HVO, RME)
4. Fordon som drivs på etanol (E85)
5. I undantagsfall, fordon som drivs på fossila drivmedel
Policyn kommer vara ett viktigt verktyg för att styra kommunkoncernen mot
målet om en fossilbränslefri kommunkoncern.
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Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Malin Lauber (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Hållbarhetschefen
Upphandlingschefen
Alla nämnder och styrelser
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§ 335

Dnr 2017-00505

Redovisning av Uppdrag till Växjö kommunföretag AB
(VKAB) att pröva installation av fjärrvärmedrivna
vitvaror
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslutar ärendet med anledning av att uppdraget inte
längre är genomförbart, då marknaden för produkten upphört.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 267/2017 att uppdra 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.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 418/2018 föreslagit att kommunstyrelsen avslutar
ärendet med anledning av att uppdraget inte längre är genomförbart, då
marknaden för produkten upphört.
VKAB har i § 119/2018 föreslagit att kommunstyrelsen avslutar ärendet med
anledning av att uppdraget ej längre är genomförbart då marknaden för
produkten upphört.
Av VD:s skrivelse daterad den 11 maj 2018 framgår att i READY-projektet
ingår det att testa fjärrvärmedrivna vitvaror. Det mesta som görs inom
READY-projektet finansieras till 50 procent genom bidrag från EU, liksom
även testen av de fjärrvärmedrivna vitvarorna. Tyvärr har det inte varit
möjligt att testa en eventuell installation av fjärrvärmedrivna vitvaror i
projektet på grund av att det inte längre finns några tillverkare av dessa
produkter. Marknaden har helt gått ur för den här produkten. Den bristande
efterfrågan har medfört att tillverkarna har lagt ner all produktion. Redan
från början fanns bara ett fåtal leverantörer, som köpte upp varandra och nu
finns alltså ingen leverantör kvar som tillhandahåller de fjärrvärmedrivna
vitvarorna. För READY-projektets del är det alltså omöjligt att gå vidare
med den här delen inom tidsramen för projektet. För Växjös del, utanför
READY, hoppas vi dock att efterfrågan ökar framöver så att produktionen
kan komma igång igen men tills vidare ser man ingen möjlighet till att
fullfölja uppdraget och ber därför kommunstyrelsen att antingen avsluta
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ärendet och uppdraget till kommunchefen och VKAB eller att uppdraget
pausas till dess att projektet återigen kan tänkas vara genomförbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
VKAB
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§ 336

Dnr 2015-00895

Redovisning av Uppdrag om att samordna arbetet mot
att fastigheter förfaller
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Tony Lundstedt (S) och Gullvi Strååt (S) har i en skrivelse till
kommunstyrelsen lyft problematiken kring ovårdade fastigheter.
Förslagsställarna föreslår att kommunen utreder möjligheter att kommunen
utför förebyggande insatser i syfte att komma till bukt med ovårdade
fastigheter. De pekar på att fastigheter överges och förfaller under lång tid
och föreslår att kommunen bör ta krafttag mot misskötsel av fastigheter
utöver det som hanteras i plan- och bygglagen.
Kommunledningsförvaltningen har i en skrivelse den 5 augusti 2015 samt i
en skrivelse den 12 maj 2016 redogjort för ärendet och bedömde att
huvudansvaret i frågan vilade på byggnadsnämnden då denna enligt Planoch bygglagen är tillsynsmyndighet i ärenden kring ovårdade fastigheter.
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen den 1 september 2015 och uppdrar till
kommunchefen att samordna arbetet mot att fastigheter förfaller.
Boverket har under 2015 tagit fram rapport 2015:32, Ovårdade tomter och
förfallna byggnader, där de redovisar sitt uppdrag från regeringen om kraven
på underhåll och skötsel av byggnadsverk och tomter i bruksskedet och
byggnadsnämndernas arbete med tillsyn över att dessa krav följs. I rapporten
konstaterar Boverket att det finns ett stort antal byggnadsverk och tomter
som inte lever upp till kraven på underhåll och skötsel av byggnadsverk och
tomter. Boverket konstatera samtidigt att byggnadsnämnderna relativt sällan
ingriper med tillsyn mot avvikelser från kraven. Detta beror på att det finns
olika hinder och det är framförallt svårigheter att nå ägare med delgivning
och risken att kommunen i slutändan får stå för hela eller en betydande del
av kostnaderna för en verkställighet som utgör de största hindren mot
framgångsrika tillsynsingripanden. I sin rapport kommer Boverket fram till
att det krävs radikala och från rättssäkerhetssynpunkt långtgående åtgärder
för att komma till rätta med de problem som byggnadsnämnderna har att
kontakta ägare. Boverket ger i sin rapport flera förslag på åtgärder för att
underlätta för byggnadsnämndernas tillsynsarbete.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 437/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 14 september 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att under
ledning av planeringskontoret har miljö- och hälsoskyddskontoret,
stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen träffats och diskuterat
uppdraget.
Stadsbyggnadskontoret har ansvaret med tillsyn på fastigheter då det är
byggnadsnämnden som enligt plan- och bygglagen är tillsynsmyndighet i
ärenden kring ovårdade fastigheter.
Planeringskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret, stadsbyggnadskontoret
och tekniska förvaltningen ser det inte som möjligt att utföra åtgärder utöver
det som hanteras av plan- och bygglagen. Detta hade både varit kostsamt,
tidskrävande och gett litet resultat. Ett tätare samarbete i ärenden kring
ovårdade fastigheter sker mellan miljö- och hälsoskyddskontoret och
stadsbyggnadskontoret när ett sådant väl har uppdagats. Det har även kunnat
konstaterats att detta inte ses som något större problem i Växjö kommun.
Byggnadsnämnden kommer även i fortsättningen att sköta sitt tillsynsarbete
enligt plan- och bygglagen med ett fortsatt samarbete och stöd av miljö- och
hälsoskyddskontoret.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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§ 337

Dnr 2018-00385

Kommunstyrelsens delårsrapport efter augusti 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport efter
augusti 2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda
riktlinjerna för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter
upprätta en delårsrapport efter augusti.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 403/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
kommunstyrelsens delårsrapport efter augusti 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 4 september 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att kommunstyrelsen bedriver sin verksamhet för att
bidra till fullmäktiges riktningsmål och styrelsens verksamhetsuppdrag som
angetts i 2018 års budget.
Kommunstyrelsens delårsrapport efter augusti 2018 har upprättats i ärendet.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Malin Lauber (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi-och finanschefen
Förvaltningsekonomen
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§ 338

Dnr 2018-00051

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
september 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport efter september
2018.
Bakgrund
I enlighet med anvisningar för kommunstyrelsen som nämnd för
budgetarbete, månatlig budgetuppföljning samt hantering av eget kapital ska
kommunstyrelsen upprätta uppföljningsrapporter för sina verksamheter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 449/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna månadsrapport efter september 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 25 september 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
helårsprognosen är beräknad till ett förväntat överskott på +7,2 mkr
sammantaget för kommunstyrelsens samtliga verksamheter.
Några engångsbelopp eller nettokostnader för extraordinära händelser har
inte bokförts inom kommunstyrelsens ansvarsområde hittills i år.
Kommunstyrelsen har ett positivt eget kapital om 96,3 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.
Helårsprognosen bedöms till ett förväntat överskott på 7,2 mkr för
kommunstyrelsens samtliga verksamheter. Detta är kopplat till bättre
styrning, att tillsättningar av tjänster skjutits på framtiden och varit vakanta
några månader under året samt projektmedel som inte förbrukats helt då
tidplan blivit förskjuten men som nu taktar upp. Inom måltidsorganisationen
intensifieras de redan igångsatta effektiviseringar som ska ge minskad
kostnadsökning, ett förväntat överskott på +5,0 mkr beräknas inom
måltidsorganisationen.
För kostnadsslag inom politisk verksamhet beräknas en nollprognos för
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helåret.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Malin Lauber (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
Förvaltningsekonomen
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§ 339

Dnr 2018-00470

Uppföljning enligt kommunallagen av de kommunala
bolagen för verksamhetsåret 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och konstaterar att den
verksamhet som bedrivits i de kommunala bolagen under 2017 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 § 421/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen och konstaterar att den verksamhet som bedrivits i de
kommunala bolagen under 2017 varit förenlig med de fastställda kommunala
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
VKAB har i § 119/2018 beslutat följande:
1. VKAB finner, för sin del, att dotterbolagens verksamhet inklusive och
Wexnet AB, är kompetensenligt enligt kommunallagen samt lever upp till de
kommunala ändamålen och överlämnar detta yttrande med bilagor till
kommunstyrelsen för beslut.
2. 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.
Samtliga dotterbolag har inkommit till VKAB med redovisning om hur
respektive bolags verksamhet har utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna och fastställda kommunala ändamål.
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Beslutet skickas till
För kännedom
VKAB
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§ 340

Dnr 2018-00447

Ramjustering mellan måltidsorganisation och
omsorgsförvaltning avseende Åbovägens omsorg och
Norrelid omsorg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överför totalt 4 593 000 kronor till omsorgsnämnden i
ramjusteringar för 2019.
Del av detta belopp överförs 2018 då verksamheten avvecklats under 2018
hos måltidsorganisationen. För 2018 överförs 2 224 000 kronor i
ramsjustering till omsorgsnämnden. För 2019 överförs ytterligare 2 369 000
kronor, det vill säga totalt 4 593 000 kronor.
Vid framtida kända verksamhetsförändringar av denna typ ansvarar
respektive organisation för att i samband med budgethearing redovisa både
ökade och minskade resursbehov.
Bakgrund
Under 2018 avvecklas verksamheterna på de särskilda boendena Åbovägen
och Norrelid ur kommunal regi. Detta innebär att måltidsorganisationen inte
längre ansvarar för mathanteringen på dessa boenden.
Budgetramen hos kommunstyrelsen för dessa boenden 2018 är totalt
4 593 000 kronor fördelat på 1 881 000 kronor för Åbovägen och
2 712 000 kronor för Norrelid.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 80/2018 föreslagit att
kommunstyrelsen överför totalt 4 593 000 kronor till Omsorgsnämnden i
ramjusteringar för 2019.
Del av detta belopp överförs 2018 då verksamheten avvecklats under 2018
hos måltidsorganisationen. För 2018 överförs 2 224 000 kronor i
ramsjustering till omsorgsnämnden. För 2019 överförs ytterligare 2 369 000
kronor, det vill säga totalt 4 593 000 kronor.
Vid framtida kända verksamhetsförändringar av denna typ ansvarar
respektive organisation för att i samband med budgethearing redovisa både
ökade och minskade resursbehov.
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Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 21 augusti 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
måltidsverksamheten är ramfinansierad sedan 1 januari 2017 och köp och
sälj av måltider har upphört. Det innebär att budgetramen för måltider
numera finns hos kommunstyrelsen. Eftersom verksamheten finansieras av
rambudget fördelas resurserna till måltidsverksamheten numera när
kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget. Framtida
verksamhetsförändringar bör därför hanteras vid denna budgetfördelning.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till organisations-och personalutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Malin Lauber (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och personalutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Förvaltningsekonom
Verksamhetschef måltidsenheten
Omsorgsnämnden
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§ 341

Dnr 2018-00477

Ansökan om bidrag till Lammhults
Näringsliv/Möbelriket 2019-2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om bidrag på 120 000 kronor till Lammhults
Näringsliv år 2019 för att främja näringslivet i Lammhult samt positionera
varumärket Möbelriket.
Stödet bygger på förutsättningen att:
• Lammhults Näringsliv fortsätter att utveckla destinationen
Möbelriket.
• Webbplatsen www.mobelriket.se uppdateras och lyfter attraktioner,
aktiviteter och företag.
• Lammhults Näringsliv är en aktiv nod i Interior Cluster Sweden.
• Lammhults Näringsliv samverkar med Lammhults samhällsförening
gällande gemensamma aktiviteter för att utveckla bygden.
• Att Lammhults Näringsliv/Möbelriket tillskjuter motsvarande belopp
som Växjö kommun.
Bakgrund
Lammhult har ett starkt näringsliv med framstående företag inom bl.a.
design-, möbel- och inredningsbranschen som skapar lyskraft till orten och
dess unicitet. Växjö kommun har därför över tid och i olika omfattning
växlat upp initiativ för att stärka näringslivet och varumärket Möbelriket.
Lammhults Näringsliv är en ideell förening vars syfte är att främja
utvecklingen av företagsamhet och näringsliv i Lammhult samt positionera
varumärket Möbelriket.
Under 2018 arbetar Lammhult Näringsliv bland annat med följande insatser:
- Nätverksträffar/frukostmöten
- Uppdatera hemsidan www.mobelriket.se
- Kompetensförsörjningsinsatser gentemot Linnéuniversitetet och
Lammhults skola
- Aktiva i integrationsinsatser
- Insatser för att behålla och stärka Lammhults Värdshus
- Möbelaktion under Lammhultsdagen
I verksamhetsplanen för 2019 beskrivs fortsatt arbete inom dessa områden.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 453/2018 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen beslutar om bidrag på 120 000 kronor till Lammhults
Näringsliv år 2019 för att främja näringslivet i Lammhult samt positionera
varumärket Möbelriket.
Stödet bygger på förutsättningen att:
• Lammhults Näringsliv fortsätter att utveckla destinationen
Möbelriket.
• Webbplatsen www.mobelriket.se uppdateras och lyfter attraktioner,
aktiviteter och företag.
• Lammhults Näringsliv är en aktiv nod i Interior Cluster Sweden.
• Lammhults Näringsliv samverkar med Lammhults samhällsförening
gällande gemensamma aktiviteter för att utveckla bygden.
• Att Lammhults Näringsliv/Möbelriket tillskjuter motsvarande belopp
som Växjö kommun.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 11 september 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
Lammhults Näringsliv har inkommit med en skrivelse med en begäran om
ett bidrag på 180 000 kronor/år 2019-2021 som en grundplåt till fortsatt
arbete för att främja utvecklingen av näringslivet i Lammhult samt
varumärket Möbelriket. Då tidigare års bidrag har byggt på förutsättningen
att Lammhults Näringsliv/Möbelriket tillskjuter motsvarande belopp som
Växjö kommun föreslås Lammhults Näringsliv erhålla 120 000 kr år 2019.
Detta ligger i nivå med Lammhults Näringsliv/Möbelrikets intäkter från
medlemsavgifter och serviceavgifter för år 2018. De ekonomiska medlen tas
från befintlig budget enligt modell från år 2018.
Lammhult kännetecknas av ett starkt företagande där näringslivet engagerar
sig i samhällets utveckling på flera olika sätt. Samverkan mellan Lammhults
näringsliv och andra organisationer och föreningar på orten är en
framgångsfaktor som stärker hela samhället. Det är därför viktigt att Växjö
kommun stödjer det lokala engagemanget och lokala initiativ.
I Lammhults näringslivs styrelse har Växjö kommun en adjungerad plats och
följer därmed löpande arbetet. Verksamhetsåret 2019 kommer att följas upp
vid årets slut.
Under 2019 ska Växjö kommun ta fram en näringslivs- och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
34 (72)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-02

besöksnäringsstrategi och därför tas inte ett treårigt beslut om
medfinansiering utan endast ett år framåt i tiden.
Yrkanden
Tomas Thornell (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Malin Lauber (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Näringslivschefen
För kännedom
Lammhults Näringsliv/Möbelriket AB
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§ 342

Dnr 2018-00369

Ansökan om medfinansiering till ICS (Interior Cluster
Sweden)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen medfinansierar Interior Cluster Sweden AB med
100 000 kronor per år 2018 och 2019.
2. Kommunstyrelsen uppdrar år kommunchefen att utse Växjö
kommuns representation i styrelsen för Interior Cluster Sweden AB.
Bakgrund
Interior Cluster Sweden AB är en nationell medlemsorganisation med
uppdrag att sammankoppla lokala och regionala intressenter inom design-,
möbel- och inredningsbranschen. Målet är att stödja medlemsföretagen att
generera hållbar tillväxt, ökad lönsamhet samt sysselsättning.
Tillsammans med design-, möbel- och inredningsbranschens företrädare,
möbelproducenter och underleverantörer är Interior Clusters uppgift att:
- vara en mötesplats och agera på egna och andra arenor
- skapa intresse för branschen regionalt, nationellt och internationellt
- sprida kunskap om form och produktionskunskap för ökad konkurrenskraft
Växjö kommun har varit delaktig i utvecklingen av Interior Cluster Sweden
sedan starten 2015, bl.a. som medfinansiärer och medverkat vid
Möbelriksdagen. Lammhults Näringsliv representerar Växjö kommun i
styrelsen för Interior Cluster Sweden.
Tranås, Tibro, Vaggeryd, Sävsjö och Växjö kommun (genom Lammhults
Näringsliv) tillsammans med Trä och möbelföretagens branschorganisation
(TMF) är huvudintressenter i Interior Cluster Sweden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 454/2018 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen medfinansierar Interior Cluster Sweden AB med
100 000 kronor per år 2018 och 2019.
2. Kommunstyrelsen uppdrar år kommunchefen att utse Växjö
kommuns representation i styrelsen för Interior Cluster Sweden AB.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 11 september 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
Interior Cluster Sweden AB har inkommit med en ansökan till Växjö
kommun om medfinansiering på 100 0000 kr /år under åren 2018, 2019 och
2020.
Då det inom kommunen och framför allt i Lammhult finns flera starka
företag inom möbel- och inredningsbranschen samt flera underleverantörer
som genom Interior Cluster Swedens arbete kan stärka sin konkurrenskraft
föreslås fortsatt medfinansiering under 2018 och 2019. Genom Interior
Cluster Sweden får företagen tillgång till ett stort nätverk,
kompetensutveckling samt stöd i internationalisering.
Interior Cluster Sweden är ett komplement till det arbete som görs inom
Lammhults näringsliv/Möbelriket.
Under 2019 ska Växjö kommun ta fram en näringslivs- och
besöksnäringsstrategi och därför tas inte ett treårigt beslut om
medfinansiering utan endast för 2018 och 2019.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchef
Näringslivschef
För kännedom
Interior Cluster Sweden AB
Lammhults Näringsliv/Möbelriket AB
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§ 343

Dnr 2018-00440

Ansökan om medfinansiering vid renovering/målning
av IOGT-NTO-husets tak, Vattentorget 1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om medfinansiering vid
renovering/målning av IOGT-NTO-husets tak då medfinansiering från
Boverket inte beviljades.
Bakgrund
IOGT-NTO Byggnadsförening har tidigare i år (ärende KS 2018-00034)
ansökt om medfinansiering för renovering av taket på byggnaden
Vattentorget 1, vilket kommunen beviljade med förutsättningen att Boverket
lämnade bidrag. Boverket beviljade inget bidrag.
Föreningen har nu lämnat in en ny ansökan om bidrag på 99 000 kronor för
takrenovering. Denna gång ansöker de bara pengar från Växjö kommun och
övriga kostnader ska föreningen själva stå för.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 435/2018 föreslagit att kommunstyrelsen avslår
ansökan om medfinansiering vid renovering/målning av IOGT-NTO-husets
tak då medfinansiering från Boverket inte beviljades.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 29 augusti 2018 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att Växjö kommun tidigare endast lämnat
bidrag med förutsättningen att Boverket bidrar. Budgeten för driftbidrag till
föreningar som har samlingslokaler är slut för 2018.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Malin Lauber (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
IOGT-NTO Byggnadsförening
Ekonomi- och finanschefen
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§ 344

Dnr 2018-00471

Skrivelse om cykelparkeringar vid skolorna - Cheryl
Jones Fur (MP) och Magnus Folckner (MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen hemställer åt utbildningsnämnden att tillsammans med
Vöfab och Vidingehem kartlägga vilka förbättringar som behövs gällande
cykelparkering och cykelservice vid kommunens skolor.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) och Magnus Folckner (MP) har i en skrivelse
inkommen i september 2018 föreslagit att utbildningsnämnden tillsammans
med VöFAB, får i uppdrag att kartlägga vilka förbättringar som behövs
gällande cykelparkering och cykelservice vid kommunens skolor.
Jones Fur och Folckner skriver att cykelmiljön vid skolorna behöver ses över
för att få fler elever, och även skolpersonalen, att ta cykeln till ”jobbet”. En
attraktiv och säker cykelparkering med en hög servicenivå bör vara standard
vid kommunens skolor. Tack vare elcykelpremie och löneförmån för elcykel
har antalet lärare och elever som pendlar till skolorna med en elcykel ökat.
Hur ser behovet för service och parkering för framtidens cykelvanor?
Behövs cykelgarage på vissa skolor? Behövs laddstationer för elcyklar?
Luftpumpar?
För att svara på dessa frågor och för att hjälpa öka antalet elever och
skolpersonalen som cyklar vill skribenterna att utbildningsnämnden och
Vöfab ska titta närmare på cykelparkeringsbehoven som finns vid
kommunens skolor. För att hjälpa med finansiering av satsningarna kan man
även undersöka möjligheter att söka medel från Klimatklivet på
Naturvårdsverket.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 423/2018 föreslagit att kommunstyrelsen hemställer
åt utbildningsnämnden att tillsammans med Vöfab och Vidingehem
kartlägga vilka förbättringar som behövs gällande cykelparkering och
cykelservice vid kommunens skolor.
Ordförande har i en skrivelse daterad 11 september 2018 lämnat förslag till
beslut.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsnämnden
Vöfab
Vidingehem
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§ 345

Dnr 2018-00416

Skrivelse om kostnader för den politiska
organisationen- Jon Malmqvist (KD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att på grund av ökade
säkerhetsrisker finns planer på att begränsa privata enheters möjligheter att
koppla upp sig mot Växjö kommuns nätverk och få åtkomst till tjänster inom
snar framtid. Det finns även planer på att koordinera politikerplattor för att
skapa en enhetlig hantering, vilket skulle underlätta både för IT-enheten och
för användaren. Detta kan bara göras av enheter som ägs av Växjö kommun.
Bakgrund
Jon Malmqvist (KD) har i en skrivelse inkommen i augusti 2018 föreslagit
att kommunstyrelsen ger organisations- och personalutskottet i uppdrag att
se över rutiner för tillhandahållande av läsplattor och datorer till Växjö
kommuns politiker.
Växjö kommun delar ut läsplatta till alla som har politiska uppdrag oavsett
hur många uppdrag personen i fråga har. Malmqvist menar att de allra flesta
har en privat läsplatta eller bärbar dator och i praktiken inte behöver få
någon utdelad från kommunen för att kunna sköta sina politiska uppdrag.
Malmqvist menar därför att det är rimligt att kommunens läsplattor endast
erbjuds personer som inte har någon privat läsplatta eller bärbar dator samt
till personer med ett betydande antal förtroendeuppdrag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 434/2018 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
skrivelsen med att på grund av ökade säkerhetsrisker finns planer på att
begränsa privata enheters möjligheter att koppla upp sig mot Växjö
kommuns nätverk och få åtkomst till tjänster inom snar framtid. Det finns
även planer på att koordinera politikerplattor för att skapa en enhetlig
hantering, vilket skulle underlätta både för IT-enheten och för användaren.
Detta kan bara göras av enheter som ägs av Växjö kommun.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 29 augusti 2018 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att få fram någon exakt kostnad
för administrationen kring politikerplattor inte är möjligt. Det är även svårt
att ställa kostnaden i relation till hur kostnaden skulle bli med föreliggande
förslag då det är svårt att göra en uppskattning om hur många som skulle
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avstå. För varje politiker som avstår blir det en direkt minskad kostnad på
200 kr per månad.
Att vissa politiker skulle avstå från att få en enhet från Växjö kommun och
istället använda sin privata är bedöms svårt med hänsyn till ett antal punkter,
bland annat på grund av att ökade säkerhetsrisker gör att det finns planer på
att begränsa privata enheters möjligheter att koppla upp sig mot Växjö
kommuns nätverk och få åtkomst till tjänster inom snar framtid.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
IT-chefen
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§ 346

Dnr 2018-00472

Strategisk kommunkoncernövergripande planering och
organisation kring parkeringsfrågorna i Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen hemställer åt tekniska nämnden att initiera ett arbete som
säkerställer en strategisk kommunkoncernövergripande planering och
organisation kring parkeringsfrågorna i Växjö kommun.
Bakgrund
En skrivelse har inkommit från tekniska nämndens ordförande, Sofia
Stynsberg (M) om att se över möjligheten att upprätta en parkeringsyta på
Spetsamossens evenemangsyta, samt möjligheten till att skapa mer p-platser
genom ett tillfälligt p-hus i centrumområdet. Skrivelse/uppdrag
sammanfaller med det arbete som pågår i tekniska förvaltningen med att se
över möjliga tillfälliga och permanenta parkeringsytor. Behovet finns då en
förtätning av centrum pågår och en konsekvens av detta har antalet centrala
p-platser minskat med ca 500 stycken sedan 2015. Merparten av
minskningen kan kopplas till förtätningen av stationsområdet.
Tekniska nämnden har skickat beslutet vidare till kommunstyrelsen för
åtgärd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 422/2018 föreslagit att kommunstyrelsen hemställer
åt tekniska nämnden att initiera ett arbete som säkerställer en strategisk
kommunkoncernövergripande planering och organisation kring
parkeringsfrågorna i Växjö kommun.
Tekniska nämnden har i § 130/2018 fattat nedanstående beslut:
Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett
konkret förslag och en kostnadsberäkning för tillfälliga parkeringar på
Spetsamossens grusyta och provisorisk evenemangsyta på platsen för
tekniska förvaltningens snöupplag vid Bäckaslövområdet samt fortsätta
utreda möjligheterna för ett tillfälligt p-hus någonstans i centrum.
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att initiera ett arbete
som säkerställer en strategisk kommunkoncernövergripande planering och
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organisation kring parkeringsfrågorna i Växjö kommun. Arbetet kan med
fördel ledas av tekniska förvaltningen.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Malin Lauber (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
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§ 347

Dnr 2018-00467

Deltagande i SKL nätverket Samverkan med
civilsamhället
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun blir en del av SKL:s
nationella nätverk för att stärka och utveckla kommunens samverkan med
civilsamhället. Nätverket kommer att pågå från hösten 2018 till och med
våren 2022.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utse representanter till
nätverket.
Bakgrund
SKL (Sveriges kommuner och landsting) har bildat ett nytt nationellt nätverk
för personer som jobbar med att stärka och utveckla kommunens,
landstingets eller regionens samverkan med civilsamhället. Nätverket
kommer att pågå i fyra år, från hösten 2018 och fram till och med våren
2022. Nätverket riktar sig till tjänstepersoner från kommuner, landsting och
regioner. En förutsättning för deltagande är att kommunen,
landstinget/regionen fattar ett styrelsebeslut om att vara med.
Nätverket syftar till att stödja utveckling av:
• Samverkan med civilsamhället med utgångspunkt i lokala och
regionala behov och Agenda 2030.
• Lokala och regionala strategier och modeller för samverkan.
• Styr- och ledningssystem för samverkan.
Nätverket tar utgångspunkt i SKL:s kartläggningar och studier, relevant
forskning, omvärldsspaningar, erfarenheter och insikter i samverkansarbetet
lokalt och regionalt. Som deltagare skapas nytta för kommunen genom
deltagande i nätverkets utvecklingsarbete. Nätverket kommer att arbeta med
att utveckla modeller, strategier och system för samverkan med
civilsamhället. Deltagarna är med och utforskar, utvecklar och testar nya
lösningar tillsammans med andra deltagare. SKL bidrar med kunskapsstöd,
metod- och processtöd under nätverkets aktiviteter samt dokumentation.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 420/2018 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun blir en del av SKL:s
nationella nätverk för att stärka och utveckla kommunens samverkan med
civilsamhället. Nätverket kommer att pågå från hösten 2018 till och med
våren 2022.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utse representanter till
nätverket.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 september 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
Växjö kommun arbetar med många olika områden där samverkan med
civilsamhället är nödvändig. Såväl i integrationsplanen, som i arbete och
välfärds internbudget samt i arbetet med Agenda 2030 och Vision 2050 har
samverkan med civilsamhället identifierats som en utmaning och ett område
vi som kommun behöver utveckla.
Utifrån detta behov bör kommunen delta i SKL:s nätverk för att få breddad
kompetens och stöd i det pågående arbetet med att utveckla former för
samverkan med civilsamhället. Kostnaden om 3000 kronor per år bedöms
vara låg i förhållande till det som kommunen erbjuds i form av kunskap,
nätverk och strategier för samverkan.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 348

Dnr 2018-00388

Mötesplatsen Bo, Leva, Verka 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att mötesplatsen Bo, Leva och Verka
genomförs i samarbete med HSV under 2019.
2. Kostnaderna belastar kommunstyrelsens budget 2019.
3. Evenemanget ska vara miljömärkt.
Bakgrund
HSV (handikapporganisationerna i samverkan med Växjö kommun) tog i
december 2017 ett första initiativ till att tillsammans med Växjö kommun
ordna en mötesplats på temat funktionshinderspolitik. Växjö kommuns båda
samverkansråd med funktionshinderrörelsen har ställt sig positiva till
förslaget. Mötesplatsen ligger helt i linje med rådens arbete eftersom en av
de uttalade arbetsuppgifterna är att initiera och medverka i
informationsverksamhet om funktionsnedsättningar och livsvillkor för
personer med funktionsnedsättning med syfte att göra samhället tillgängligt
för alla.
En planeringsgrupp har under våren 2018 arbetat med att närmare planera
innehåll och syfte och har preliminärt bokat både datum och lokal: 15 april
2019 i någon av de kommunala gymnasieskolornas lokaler.
För att få ett lyckat resultat förutsätts dock en effektiv organisation med
tydlig rollfördelning och budget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 419/2018 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att mötesplatsen Bo, Leva och Verka
genomförs i samarbete med HSV under 2019.
2. Kostnaderna belastar kommunstyrelsens budget 2019.
3. Evenemanget ska vara miljömärkt.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 5 september 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
mötesplatsen är en inspirations- och utbildningsdag med flera syften:
•

Sprida information och kunskap om livsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning.
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•
•
•

•

Vardagsvillkoren och -behoven kopplas till kommunkoncernens olika
huvudprocesser och synliggör hela koncernens arbete med
genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken.
Mötesplatsen är en förvaltningsövergripande utbildnings- och
kunskapsdag för kommunkoncernens alla medarbetare som också
uppmuntras att delta, både som seminariehållare och som besökare.
Mötesplatsen bidrar till måluppfyllelsen för Växjö kommuns
strategiska hållbarhetsarbete vilket genomförs inom ramen för Växjö
kommuns mångfaldsprogram, det globala Agenda 2030 och det
lokala hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030.
Mötesplatsen skapar kunskap, engagemang och stolthet hos våra
invånare samt för våra medarbetare. Evenemanget ger en tydlig bild
av vad vi hittills åstadkommit, samtidigt som det tydliggöra vad som
behöver göras i nästa steg.

Vidare framgår av skrivelsen att den planeringsgrupp som arbetat fram
förslag till innehåll, består av representanter från HSV tillsammans med
tjänstepersoner från kommunlednings-, omsorgs-, kultur- och fritids- och
tekniska förvaltningen samt förvaltningen för arbete och välfärd. Denna
grupp fortsätter att närmare planera innehållet. Gruppen samordnas av
hållbarhetsgruppens utredningssekreterare tillsammans med
huvudrepresentant från HSV.
Alla nämnder och bolag bidrar med personella resurser till marknadsföringsoch kommunikationsinsatser kring mötesplatsen. Insatsen handlar främst om
att sprida informationen vidare. Kommunikationsarbetet samordnas av
kommunikatören för miljö- och hållbarhetsfrågor.
Yrkanden
Tomas Thornell (S) med instämmande av Eva Johansson (C): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Malin Lauber (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till:
För åtgärd
Hållbarhetschefen
För kännedom
Alla nämnder och bolag
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§ 349

Dnr 2015-00624

Överenskommelse med Linnéuniversitetet om
Tankesmedja med forskare för arbetet med
programmet Hållbara Växjö 2030
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 000 kr från forskningsavtalet för
att finansiera ett forskningsunderlag och en Tankesmedja med forskare för
arbetet med Hållbara Växjö 2030.
Bakgrund
Beslut om överenskommelse med Linnéuniversitetet angående satsning på
forskningsbaserad kunskap, konkurrenskraft och tillväxt i universitetsstaden
Växjö fattades av Växjö kommunfullmäktige 2015-09-15. Växjö kommun
förbinder sig att verka för att till Linnéuniversitetet årligen utge två miljoner
kronor i tio år från och med 2016, för forskningsuppbyggnad inom
överenskomna områden. Relevanta forskningsområden, inom ramen för
överenskommelsen, fastställs i den ledningsgrupp som finns mellan
Kommun och Linnéuniversitetet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 436/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
avsätta 200 000 kr från forskningsavtalet för att finansiera ett
forskningsunderlag och en Tankesmedja med forskare för
arbetet med Hållbara Växjö 2030.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 14 september 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
uppdraget att ta fram ett hållbarhetsprogram för Växjö kommun gavs av
kommunstyrelsen 2016. Programmet ska ge hela kommunen en gemensam
målbild för det Växjö vill utveckla till år 2030 och vara Växjös metod för att
förverkliga det lokala arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.
Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 ska leda till att hela
kommunkoncernen får en gemensam bild av vad Växjö behöver och vill
utveckla inom ramen för Agenda 2030. Den gemensamma bilden ska ligga
till grund för strategiska beslut inom ramen för programmet som tas av
politik och verksamheter inom kommunkoncernen. Programmet kommer ge
förutsättningar för samarbeten i kommunen, regionen, nationellt och
internationellt. Tydligheten i vart kommunen vill nå kan inspirera och ge
underlag för andra aktörer inom kommunen och i världen att arbeta i samma

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
49 (72)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-02

riktning.
Vidare framgår att under hösten genomförs en dialog med invånare,
näringsliv och civilsamhälle. Genom att också addera en Tankesmedja med
forskare som en del av nuläges- och väsentlighetsanalysen får det blivande
programmet Hållbara Växjö 2030 även en vetenskaplig grund och
förankring. Detta kan i sin tur bilda plattform för att i ett nästa steg också
upprätthålla och utveckla forum, dialog och samverkan mellan forskning och
praktik inom olika hållbarhetsområden.
Satsningen samverkan kring Agenda 2030 och Hållbara Växjö 2030 ligger i
linje med de utgångspunkter för val av forskningsområden som
överenskommelse med Linnéuniversitetet angående satsning på
forskningsbaserad kunskap, konkurrenskraft och tillväxt i universitetsstaden
Växjö föreskriver; behov nu och i framtiden, samhälleliga utmaningar,
gemensamma strategiska områden och ömsesidiga intressen och möjlighet
att förmera insatta resurser.
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP) Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Malin Lauber (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Linnéuniversitetet
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§ 350

Dnr 2018-00404

Medborgarförslag om införande av Frivillig
Resursgrupp (FRG) i Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det är ett bra initiativ
och hänvisar till kommunstyrelsens beslut i § 314/ 2018, där det framgår att
kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att:
1. tillsammans med säkerhetschef, berörda myndigheter och aktörer
göra en inventering över vilka materiella resurser som finns att tillgå
när krisen infinner sig.
2. i samspråk med berörda myndigheter och aktörer arbeta fram
överenskommelse om ett tydligt handlingsförfarande och
ansvarsfördelning vid inträffande av kris.
3. kommunen ska ta fram handlingsplaner för att klara värmeböljor och
extrema nederbördsmängder.
Bakgrund
En kommuninvånare har den 21 juli 2018 inkommit med ett
medborgarförslag om att införa Frivillig Resursgrupp (FRG) i Växjö.
Förslagsställaren menar att införandet av detta under kommunens regi vore
önskvärt med tanke på osläckliga bränder och andra naturkatastrofer som
kan hända i framtiden. En frivillig resursgrupp är tänkt att vara ett stöd för
samhället i krissituationer och andra extraordinära händelser, till exempel
häftiga bränder eller översvämningar. Den är tänkt att finnas till hands för
kommunen när ordinarie resurser helt enkelt inte räcker till och kan vid
behov fungera som medmänskligt stöd när situationer kräver det.
Kommunfullmäktige har i § 220/2018 överlämnat beslutanderätten gällande
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 408/2018 att kommunstyrelsen besvarar
medborgarförslaget med att det är ett bra initiativ och hänvisar till
kommunstyrelsens beslut i § 314/ 2018, där det framgår att
kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att:
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1. tillsammans med säkerhetschef, berörda myndigheter och aktörer
göra en inventering över vilka materiella resurser som finns att tillgå
när krisen infinner sig.
2. i samspråk med berörda myndigheter och aktörer arbeta fram
överenskommelse om ett tydligt handlingsförfarande och
ansvarsfördelning vid inträffande av kris.
3. kommunen ska ta fram handlingsplaner för att klara värmeböljor och
extrema nederbördsmängder.
Ordförande har i en skrivelse, daterad 3 augusti 2018, redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Malin Lauber (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Säkerhetschefen
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§ 351

Dnr 2018-00344

Medborgarförslag om att inrätta ett forum där
studentfrågor diskuteras
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att konstatera Växjö
kommun och Linnéuniversitets studenter redan idag framgångsrikt
samverkar i olika sammanhang och mötesforum. Det finns bland annat en
gemensam avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap, vars syfte är att
gynna studentstadsutvecklingen. I övrigt hänvisas till kommunchefens
skrivelse daterad 17 augusti 2018 där det bland annat framgår att
möjligheten att inrätta ett forum där studentfrågor diskuteras kommer att
undersökas i projektet Vision 2050.
Bakgrund
Ett medborgarförslag om att integrera studenter i Växjös utveckling genom
ett forum mellan studenter, universitet, kommun och näringsliv inkom i juni
2018. Enligt förslaget vill studenter involvera sig i stadens utveckling, vilket
i sin tur kan få fler att vilja stanna kvar efter studietiden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 409/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att konstatera Växjö kommun och Linnéuniversitets
studenter redan idag framgångsrikt samverkar i olika sammanhang och
mötesforum. Det finns bland annat en gemensam avsiktsförklaring för
strategiskt partnerskap, vars syfte är att gynna studentstadsutvecklingen. I
övrigt hänvisas till kommunchefens skrivelse daterad 17 augusti 2018 där det
bland annat framgår att möjligheten att inrätta ett forum där studentfrågor
diskuteras kommer att undersökas i projektet Vision 2050.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 17 augusti 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att möjligheten om att inrätta ett forum där
studentfrågor diskuteras kommer att undersökas i projektet Vision 2050 och
dialoger kommer att påbörjas hösten 2018. Då studenter är en av
målgrupperna inom projektet Vision 2050 är det naturligt att projektet
ansvarar för dialogerna och undersöker möjligheterna till ett forum för
studentfrågor.
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§ 352

Dnr 2018-00450

Medborgarförslag om nyttjande av bussfilerna samt
hastighetsbegränsningar
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och hänvisar till
kommunchefens skrivelse daterad 30 augusti 2018, där det bland annat
framgår att bedömningen är att hastighetsöverträdelser inte bör åtgärdas
genom att öka den reglerade hastigheten. Den reglerade hastigheten på
berörd sträcka är 40 km/h då trafiksituationen är intensiv och bitvis komplex.
Hastigheten är beslutad utefter ett trafiksäkerhetsperspektiv på sträckan och
det är inte aktuellt att ändra denna i dagsläget.
När det gäller behovet av utökad polisövervakning delar kommunfullmäktige
medborgarens uppfattning, men konstaterar att detta inte är en kommunal
fråga.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med stöd till förslaget om
att öppna upp befintliga busskörfält gentemot vissa andra fordon, exempelvis
taxi och färdtjänst. Däremot ställer sig förslagsställaren frågande till
hastighetsbegränsningen på 40 km/h på sträckan mellan Strykjärnet och
simhallen då inga bussar eller andra trafikanter håller denna hastighet.
Förslagsställaren upplever sig ofta omkörd på insidan när han själv håller
den reglerade hastigheten. Av denna anledning önskar medborgaren en
hastighetsökning på sträckan till 60 km/h samt utökad polisbevakning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 410/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget och hänvisar till kommunchefens skrivelse daterad 30
augusti 2018, där det bland annat framgår att bedömningen är att
hastighetsöverträdelser inte bör åtgärdas genom att öka den reglerade
hastigheten. Den reglerade hastigheten på berörd sträcka är 40 km/h då
trafiksituationen är intensiv och bitvis komplex. Hastigheten är beslutad
utefter ett trafiksäkerhetsperspektiv på sträckan och det är inte aktuellt att
ändra denna i dagsläget. När det gäller behovet av utökad polisövervakning
delar kommunfullmäktige medborgarens uppfattning, men konstaterar att
detta inte är en kommunal fråga.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 30 augusti 2018, redogjort för
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ärendet. Av skrivelsen framgår att bedömningen är att
hastighetsöverträdelser inte skall åtgärdas genom att öka den reglerade
hastigheten. Den reglerade hastigheten på berörd sträcka är 40 km/h då
trafiksituationen här är intensiv och bitvis komplex. Hastigheten är beslutad
utefter ett trafiksäkerhetsperspektiv på sträckan och det är inte aktuellt att
ändra denna i dagsläget.
När det gäller behovet av utökad polisövervakning delar
kommunledningsförvaltningen medborgarens uppfattning, men konstaterar
att detta inte är en kommunal fråga. Polisen är sin egen myndighet och
ansvarar för sina egna resurser och prioriteringar. Vi har dock kontinuerlig
dialog med polisen och kommer påpeka behovet om ökad övervakning av
hastigheterna på berörd sträcka.
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§ 353

Dnr 2018-00225

Medborgarförslag om parkering/parkeringshus på
Lineborgsplan
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget i enlighet med tekniska
nämndens beslut i § 131/2018, där man hänvisar till den utredning om
centrumnära parkeringar som inom kort kommer påbörjas. I denna utredning
ingår Lineborgsplan som en naturlig p-yta.
Bakgrund
En medborgare har skickat in ett förslag om att bygga ett p-hus på
Lineborgsplan, en yta som enligt förslagsställaren inte används särskilt
mycket. Med en uppfräschning och tydligare information kan ytan användas
mer.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 424/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget i enlighet med tekniska nämndens beslut i § 131/2018,
där man hänvisar till den utredning om centrumnära parkeringar som inom
kort kommer påbörjas. I denna utredning ingår Lineborgsplan som en
naturlig p-yta.
Tekniska nämnden har i § 131/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
hänvisar förslaget om att bygga p-hus på Lineborgsplan till utredning om
centrumnära parkeringar, som inom kort kommer att påbörjas. Där ingår
Lineborgsplan som en naturlig p-yta i denna utredning.
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§ 354

Dnr 2018-00392

Medborgarförslag om fosforåtervinning i Växjö
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bevarar medborgarförslaget med att Växjö kommun
inväntar resultatet från den offentliga utredningen ”Giftfri och cirkulär
återföring av fosfor från avloppsslam” innan en egen utredning görs. Dagens
hantering av rötrester från biogasanläggningen innebär att all fosfor går
tillbaka i kretslopp som gödning i jordbruket.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i juli 2018 föreslås att Växjö kommun
undersöker möjligheten att använda av företaget Ragnsell framtagen metod
Ash2phos för framställning av ren fosfor från avloppsslam.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 438/2018 föreslagit att kommunfullmäktige bevarar
medborgarförslaget med att Växjö kommun inväntar resultatet från den
offentliga utredningen ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från
avloppsslam” innan en egen utredning görs. Dagens hantering av rötrester
från biogasanläggningen innebär att all fosfor går tillbaka i kretslopp som
gödning i jordbruket
Tekniska nämnden har i § 160/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
inväntar resultatet från den offentliga utredningen ”Giftfri och cirkulär
återföring av fosfor från avloppsslam” innan Växjö kommun gör en egen
utredning samt att påtala att dagens hantering av rötresten från
biogasanläggningen innebär att all fosfor går tillbaka i kretslopp som
gödning i jordbruket.
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§ 355

Dnr 2018-00283

Medborgarförslag om parkering i samband med
kollektiva resor
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att uppdra till
tekniska nämnden att arbeta vidare med anläggningen av de planerade
pendlarparkeringarna i angränsande lägen till kollektivtrafik för att främja
möjligheter för ett hållbart resande. En sådan plats planeras i nära anslutning
till den föreslagna platsen.
Bakgrund
Ett medborgarförslag gällande en dellösning på parkeringsproblem vid
tågresor har inkommit till tekniska nämnden med önskan om beslut i
kommunfullmäktige. I medborgarförslaget påpekas möjligheten för
kommunen gällande förköpsrätt av lämplig tomt vid Lantmannavägen som
anses vara en lämplig plats för en pendlarparkering och i anslutning till den
bör ett nytt tågstopp inrättas. Platsen anses idealisk då den ansluter till trafik
via Tingsrydsvägen och Ronnebyvägen. Bakgrund till detta förslag är
medborgarens tankar kring svårigheter samt höga kostnader för att parkera
vid Växjö station i samband med tågresor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 439/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att uppdra till tekniska nämnden att arbeta vidare
med anläggningen av de planerade pendlarparkeringarna i angränsande lägen
till kollektivtrafik för att främja möjligheter för ett hållbart resande. En sådan
plats planeras i nära anslutning till den föreslagna platsen.
Tekniska nämnden har i § 157/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
uppdrar åt tekniska nämnden att arbeta vidare med anläggningen av de
planerade pendlarparkeringarna i angränsande lägen till kollektivtrafik för att
främja möjligheter för ett hållbart resande.
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§ 356

Dnr 2018-00360

Medborgarförslag om ett hundbad i Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ge tekniska
nämnden i uppdrag att, i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, se över
behovet av hundbad i kommunen.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga ett hundbad i
Växjö kommun. Förslagsställaren anser att de fyra hundbad som finns i
kommunen inte fyller de behov som finns. Förslagsställaren vill att
hundbadet ska ha en strand på minst tio meter med plats för flera hundar och
att det även ska finnas en toalett invid. Förslagsställaren ser detta som en del
i att Växjö växer och för fram hundbad i Malmö och Höganäs som goda
exempel.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 440/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att ge tekniska nämnden i uppdrag att, i samarbete
med kultur- och fritidsnämnden, se över behovet av hundbad i kommunen.
Tekniska nämnden har i § 158/2018 föreslagit kommunfullmäktige att ge
tekniska nämnden uppdraget att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden
se över behovet av hundbad i kommunen.
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§ 357

Dnr 2018-00261

Medborgarförslag om att bygga om "Feret-bron" i Öja
by Gemla, för att tillgängliggöra för ryttare
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då bron varken ägs eller
förvaltas av Växjö kommun.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till Växjö kommun från fem invånare i
Gemla. Förslagsställarna har ett stort intresse för hästar och ridning och vill
att Växjö kommun ska gå in med resurser för att förstärka ”Feret-bron” som
går över Helgeå för att göra den möjlig att rida över.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 441/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget då bron varken ägs eller förvaltas av Växjö kommun.
Tekniska nämnden har i § 159/2018 föreslagit att kommunfullmäktige att
avslår medborgarförslaget då bron varken ägs eller förvaltas av Växjö
kommun.
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§ 358

Dnr 2018-00129

Redovisning av partistöd för år 2017
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för 2017.
Bakgrund
Enligt Växjö kommuns riktlinjer för partistöd ska partier som erhåller
partistöd årligen redovisa hur partistödet har använt föregående
verksamhetsår.
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. Växjö kommun har dessutom Regler för kommunalt
partistöd i Växjö kommun, antagna av kommunfullmäktige i § 269/2014. Av
reglerna framgår bland annat att redovisningen ska ske per kalenderår och
lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter det att stödet
lämnats. Fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd i januari
månad varje år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 412/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner partiernas redovisning av partistöd för 2017.
Ordförande har i en skrivelse, daterad 28 augusti 2018, redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att samtliga partier som
erhållit partistöd har lämnat redovisningar av hur partistödet har använts.
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§ 359

Dnr 2018-00457

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten överlämnats till
nämnd - september 2018
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Bakgrund
Enligt Arbetsformer för nämnder och styrelser i Växjö kommun ska beslut i
ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten överlåtits till
nämnd eller styrelse, redovisas till kommunfullmäktige i april och oktober.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 442/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 7 september 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. En sammanställning har tagits fram
över de beslut som har fattats i medborgarförslag som har delegerats till
kommunstyrelsen eller nämnd. Redovisningen är baserad på avslutade
ärenden på kommunkansliet sedan den senaste redovisningen i mars 2018
(redovisningen säger således ingenting om datum för beslut).
Utöver denna sammanställning får kommunfullmäktige löpande under året ta
del av besluten i sin helhet. De medborgarförslag kommunfullmäktige själva
fattat beslut om återfinns inte i denna sammanställning.
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§ 360

Dnr 2018-00458

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag som har kommit in före den 1
september 2018
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning av obesvarade
motioner och medborgarförslag presenteras för fullmäktige två gånger per år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 443/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 28 augusti 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. En förteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag som registrerats före den 1 september 2018
har bifogats till skrivelsen. Beräknad behandling i kommunfullmäktige eller
ansvarig nämnd baseras på i vilken instans ärendet ligger idag och på när
eventuella remissinstanser ska ha svarat.
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§ 361

Dnr 2018-00092

Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti
2018 med helårsprognos
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Växjö kommun januari augusti 2018.
Bakgrund
Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under
räkenskapsåret upprätta en delårsrapport för verksamheten från
räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig
redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan
föregående räkenskapsårs utgång.
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomisk uppföljning ska nämnder som
prognosticerar ett underskott i förhållande till budget presentera förslag till
åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast till
utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budget,
alternativt ianspråktar positivt eget kapital. Utöver tilldelad budgetram får
nämnder och styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i
respektive nämnd eller styrelse.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 450/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner delårsrapporten för Växjö kommun januari – augusti 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 september 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö
kommun bedöms uppnå god ekonomisk hushållning. De i budgeten
identifierade verksamhetsmålen/indikatorerna för god ekonomisk
hushållning samt de finansiella målen i form av ett överskottsmål är
uppfyllda och prognosticeras att uppnås för verksamhetsåret.
Efter åtta månader redovisar kommunen ett resultat om 96 mkr. Det
prognosticerade resultatet för helåret uppgår till 70 mkr vilket är 63 mkr
högre än budgeterat resultat.
Den sammanlagda helårsprognosen för nämnderna visar ett underskott om
21 mkr jämfört med budget. Nämnderna har beslutat att disponera 57 mkr av
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det egna kapitalet.
Omsorgsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden och
kommunens revisorer prognosticerar negativa budgetavvikelser. Med
undantag för omsorgsnämnden är budgetavvikelser planerade då nämnderna
har beslutat att disponera eget kapital. Av beslut att använda 57 mkr av det
egna kapitalet prognosticeras 16 mkr att användas under 2018.
Resultatet i kommunkoncernen uppgår efter åtta månader till 292 mkr.
Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till 364 mkr före
bokslutsdispositioner och skatt. VKAB-koncernen står för större delen av
överskottet.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Malin Lauber (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 362

Dnr 2018-00259

Kommunikationspolicy och visuell identitet
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§ 363

Dnr 2018-00408

Framställan om utökat låneutrymme för
Fotbollfastigheter i Växjö AB för ombyggnation av
Myresjöhus Arena
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller låneansökan från Fotbollsfastigheter i Växjö
AB avseende utökat låneutrymme om 9,8 mkr. Lånet skall löpa med
marknadsmässig ränta samt påslag av borgensavgift, med en
återbetalningstid om 10 år.
Bakgrund
Styrelsen för Fotbollsfastigheter i Växjö AB anhåller om utökat
låneutrymme, i enlighet med nuvarande låneavtal, med 9,8 mkr avseende
ombyggnadsprojekt i Myresjöhus Arena. Önskad amorteringstid är 10 år.
Föreningen Östers IF äger Öster Arena AB som i sin tur äger
Fotbollsfastigheter i Växjö AB (Myresjöhus Arena). Fotbollsfastigheter i
Växjö AB hyr ut arenan till Öster Arena AB som i sin tur bedriver
fastighetsskötsel, uthyrning till föreningar, lokaluthyrning samt
evenemangsverksamhet.
Arenan har nyligen försetts med så kallat hybridgräs vilket innebär ett utökat
nyttjande. Enligt framställan är dock arenan inte fullt anpassad för
breddverksamhet eller för att vara väl fungerande för två elitlag, Östers IF
och Växjö DFF. För att uppnå detta, samt för att förbättra ekonomin inom
Arenabolagen, menar styrelsen för Fotbollsfastigheter i Växjö AB att
förändringar behöver göras vad avser lokalytor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 456/2018 föreslagit att kommunfullmäktige bifaller
låneansökan från Fotbollsfastigheter i Växjö AB avseende utökat
låneutrymme om 9,8 mkr. Lånet skall löpa med marknadsmässig ränta samt
påslag av borgensavgift, med en återbetalningstid om 10 år.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 5 september 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att för
uppförandet av Myresjöhus Arena lånade Växjö kommun ut 204,0 mkr till
Fotbollsfastigheter i Växjö AB under tidsperioden 2013 – 2052.
Amorteringen är 5,2 mkr per år.
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Bolaget har för närvarande följande lån på sammanlagt 182,9 mkr:
• 80,0 mkr, ränta 2,17 %, räntebindning t.o.m. 2023-04-30
• 80,0 mkr, ränta 1,79 %, räntebindning t.o.m. 2022-09-30
• 22,9 mkr, ränta Stibor 3 månader. Räntan sätts kvartalsvis.
Som säkerhet för lånen har kommunen pantbrev på 102 mkr vilket motsvarar
53% av låneskulden efter ansökan om utökning med 9,8 mkr. Dessutom har
Fotbollsfastigheter i Växjö AB pantförskrivet samtliga aktier i bolaget.
Fotbollsfastigheter i Växjö AB får t.o.m. år 2025 ett årligt bidrag från KS på
8,6 mkr. Vidare har Öster Arena AB till och med år 2020 ett
nyttjanderättsavtal med KS på 1,0 mkr per år. En förutsättning för långsiktig
återbetalningsförmåga av lånen är att stöden förlängs.
För 2017 redovisade koncernen Östers IF ett överskott på 3,4 mkr. Eget
kapital uppgick vid årets slut till 0,2 mkr. Fotbollsfastigheter i Växjö AB
redovisade för 2017 ett nollresultat. Eget kapital uppgick vid årets slut till
4,5 mkr. Enligt Genomförandeavtalet ska eget kapital i Fotbollsfastigheter i
Växjö AB uppgå till minst 4,0 mkr.
Fotbollsfastigheter i Växjö AB har fått in bindande offerter på
entreprenadarbetena, varför investeringskalkylerna får anses som säkra.
Vidare har Öster Arena AB tecknat hyresavtal på angivna nivåer med
samtliga hyresgäster. Med de kalkyler och förutsättningar som presenterats
bedöms bolaget kunna klara ränta och amortering på det nya lånet. En
osäkerhetsfaktor är dock ränteutvecklingen. Bolaget har lån med fast räntan
på sammanlagt 160 mkr som ska skrivas om under senare delen av 2022 och
början av 2023.
Slutligen framgår, av kommunchefens skrivelse, att en eventuell utlåning till
Fotbollsfastigheter i Växjö AB bör ske till marknadsmässig ränta och med
ett påslag motsvarande borgensavgiften. Lånebeloppet bör uppgå till högst
9,8 mkr och amorteringstiden bör inte överstiga 10 år.
Yrkanden
Eva Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Malin Lauber (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 364

Dnr 2018-00403

Funkibators ansökan om lån
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller låneansökan från Funkibator ideell förening om
maximalt 2,0 mkr för tillgänglighetsanpassning av fastigheten Växjö Aslög
1. Lånet ska säkerställas med nominella pantbrev om 2 mkr. Räntan skall
vara marknadsmässig med ett påslag motsvarande borgensavgiften, och lånet
återbetalas med en rak amortering på maximalt 10 år.
Bakgrund
Funkibator ideell förening ansöker om lån från kommunen på 2 mkr
avseende tillgänglighetsanpassningar av fastigheten Aslög 1, gamla Växjö
Glasmästeri vid Söderleden. Föreningen är inriktad på verksamhet för
personer med funktionsnedsättning. Målsättningen är att utveckla huset till
ett allaktivitetshus, vilket görs i samarbete med två andra föreningar. Enligt
ansökan genomförs i dag en stor mängd aktiviteter som är öppna för
allmänheten, och i planerna finns en rejält utökad verksamhet.
För tre år sedan förvärvade den ekonomiska föreningen PIX (socialt företag)
fastigheten Aslög 1. PIX ingår i Nätverket SIP, som är skapat för att vara en
ingång till den gemensamma verksamheten. Förutom PIX ingår följande
föreningar i nätverket SIP:
• Projektor (en regional ideell projektförening)
• Funkibator (en regional ideell aktivitetsförening)
• Tender Loving Caring (en ideell regional djur- och naturförening)
PIX hur ut lokalerna till nämnda föreningar och fungerar som en
serviceorganisation till dessa. Både fysiska och juridiska personer kan vara
medlemmar i PIX. Enligt stadgarna kan fysiska personer inte ta del av/få
utdelat vinst i det sociala företaget. PIX biträder aktuell ansökan från
Funkibator.
Varje juridisk organisation inom nätverket har sedan sina egna syften. Det
gemensamma för samtliga organisationer är, enligt de själva, att de vill
förändra samhället till det bättre. Därav namnet SIP – Samhällsförändring I
Praktiken.
Nätverket SIP får bidrag från kommunen. Under 2018 erhåller SIP, med
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huvudman PIX, ett lokalbidrag/verksamhetsstöd från kommunstyrelsen på
150 000 kr. Globala Kronoberg, med huvudman Projektor, erhåller ett
verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen på 150 000 kr. Funkibator erhåller
ett föreningsbidrag om 50 000 kr från kultur- och fritidsnämnden för att
bedriva fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Tender
Loving Caring erhåller inget bidrag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 457/2018 föreslagit att kommunfullmäktige bifaller
låneansökan från Funkibator ideell förening om maximalt 2,0 mkr för
tillgänglighetsanpassning av fastigheten Växjö Aslög 1. Lånet ska
säkerställas med nominella pantbrev om 2 mkr. Räntan skall vara
marknadsmässig med ett påslag motsvarande borgensavgiften, och lånet
återbetalas med en rak amortering på maximalt 10 år.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 september 2018 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att ett eventuellt lån till
Funkibator bör säkerställas med nominella pantbrev om 2 mkr inom 9,7 mkr
(dvs efter banken) och bör ske till marknadsmässig ränta med ett påslag
motsvarande borgensavgiften. Beträffande amorteringstiden brukar
kommunen vid utlåning jämställa amorteringstiden med avskrivningstiden.
Förbättringsutgifter på annans byggnad har en avskrivningstid på 5-10 år
medan avskrivningstid på byggnad schablonmässigt kan beräknas till 20-30
år. I detta fall bör man ta hänsyn till att verksamheterna inte är vinstdrivande
utan helt ideella och helt beroende av ett antal ”eldsjälar”. Ur den synvinkeln
är det rimligt med en kortare amorteringstid, maximalt 10 år.
Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Eva-Britt Svensson (V): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Malin Lauber (S) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 365

Dnr 2018-00466

Nya elnätspriser från 2019
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar Växjö Energi AB:s beslut om justering av
elnätspriser för 2019.
Bakgrund
Växjö Energi Elnät AB har i § 12/2018 beslutat att godkänna prislistor för
elnätspriser 2019 och har översänt handlingar till Växjö Kommunföretag
AB.
Avsikten är att justera priserna för effektkunderna från 1 januari 2019 och
för säkringskunderna från 1 april 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 444/2018 föreslagit att kommunfullmäktige noterar
Växjö Energi AB:s beslut om justering av elnätspriser för 2019.
VKAB beslutade i § 132/2018 följande:
Styrelsen för VKAB beslutar att godkänna bifogade prislistor för elnätspriser
2019. Styrelsen förklarar ärendet omedelbart justerat och översänder för
beslut till kommunfullmäktige.
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§ 366

Dnr 297092

Övrigt
Inga övriga frågor behandlades på dagens sammanträde.
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