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Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2016-08-16 är justerat.
Anslagsdag

2016-08-23

Anslaget tas ner

2016-09-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

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

Underskrift
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Martin Fransson
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§ 243

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Åsa Karlsson Björkmarker (S) till att justera
protokollet.
I samband med att Bo Frank lämnar sammanträdet utses Per Schöldberg (C)
till ny justerare
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§ 244

Dnr 2016-00725

Information från kommunens revisorer om granskning
av genomförandet av projektet Sandvik 3
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen om den senaste
granskningsrapporten om VEAB i protokollet.
Bakgrund
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av byggnationen av
Sandvik 3.
Karin Andersson, revisionschef och Sven Pehrsson från kommunrevisionen
informerar om granskningsrapporten och de slutsatser som
kommunrevisionen drar med anledning av rapporten.
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§ 245

Dnr 2016-00765

Information om konsekvenserna av att
Migrationsverket sagt upp avtal som rör mottagande av
ensamkommande barn och ungdomar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Oliver Rosengren (M) och
Marcus Johansson bitr. avdelningschef informerar om mottagandet av s.k.
ensamkommande barn och ungdomar i Växjö och hur detta påverkas av
förslag på nya sänkta ersättningsnivåer för kommunerna.
De redogör också för de åtgärder som nämnden planerar för att hantera de
nya förutsättningarna.
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§ 246

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Kommunchef Monica Skagne informerar om den nya
ledningsorganisationen samt informerar om en ny form av återrapportering
från kommunchefen till kommunstyrelsen som kommer genomföras under
hösten.
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§ 247

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Catharina Winberg (M) ordförande i Växjö Kommunföretag AB informerar
om att Växjöbostäder tecknat avsiktsförklaring med Nordhalla och Victoria
Park som tilltänkta köpare av hyresfastigheter.
Winberg informerar om ett seminarium om fastighetsekonomi som kommer
genomföras under hösten för styrelsen.
Styrelsen har avtackat Ove Dahl som vice VD. Peter Lange tillträder som
vice VD från 1 september.
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§ 248

Dnr 2016-00009

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande, ordförande i organisationsoch
personalutskottet, upphandlingschefen, planeringschefen, personal- och
förhandlingschefen, verksamhetschef måltidsenheten, enhetschefer
måltidsenheten, mark- och exploateringsingenjören, markingenjören och
exploateringsingenjören har lämnat en redovisning över beslut som fattats
med stöd av kommunstyrelsens beslut om delegering enligt 6 kap 33 §
Kommunallagen. Redovisningen gäller delegeringsbeslut registrerade
perioden 24 maj 2016 till och med 8 augusti 2016.
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§ 249

Dnr 2016-00008

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 24 maj, 31 maj, 7 juni
och 21 juni redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 16
juni redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö kommunföretag ABs protokoll från mötet den 19 maj redovisas för
kommunstyrelsen.
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§ 250

Dnr 2016-00513

Skrivelse om internfakturering, köp/säljsystem i Växjö
kommun- Per Schöldberg (C)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda
omfattningen av internfaktureringar och köp/sälj i kommunen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att föreslå eventuellt
andra rutiner för uppföljning och kostnadskontroll än
internfaktureringar och köp/sälj system
3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för en anslagsfinansierad måltidsorganisation.
Bakgrund
Per Schöldberg (C) har i en skrivelse, den 19 april 2016 om
internfakturering, köp/säljsystem i Växjö kommun, föreslagit att
kommunchefen ska ges i uppdrag att utreda omfattningen av
internfaktureringar och köp/sälj i kommunen, att föreslå eventuellt andra
rutiner för uppföljning och kostnadskontroll, samt att utreda
förutsättningarna för en anslagsfinansierad måltidsorganisation.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 53/2016 föreslagit
kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda
omfattningen av internfaktureringar och köp/sälj i kommunen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att föreslå eventuellt
andra rutiner för uppföljning och kostnadskontroll än
internfaktureringar och köp/sälj system
3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för en anslagsfinansierad måltidsorganisation.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Schöldbergs yrkande.

Justerandes sign
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 251

Dnr 2016-00297

Skrivelse om jämförande analys av öppenhet och ett
tillåtande klimat i Växjö kommun och andra
organisationer- Per Schöldberg (C)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar att kommunchefen mot bakgrund av
medierapporteringen och den inkomna skrivelsen har genomfört den
analys som efterfrågas i skrivelsen.
2. Kommunstyrelsen noterar att resultatet av analysen är att det inte
finns någon skillnad i öppenhet mellan Växjö kommun och andra
jämförda organisationer. Vikten av att skapa en organisationskultur
där medarbetare känner sig delaktiga i förändringsprocesser och
trygga i att framföra saklig kritik kan dock inte nog understrykas.
Därför pågår ett antal aktiviteter för att stärka öppenheten i
organisationen.
Bakgrund
Medial rapportering om att det finns en tystnadskultur inom Växjö kommun,
där medarbetare inte vågar framföra åsikter, har föranlett kommunchefen att
låta genomföra en analys av läget baserat på medarbetarenkäten.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts ordförande Per
Schöldberg (C) har även lämnat in en skrivelse som föreslår att öppenheten
inom kommunorganisationen jämförs med andra organisationer.
Beslutsunderlag
Kommunchefen redogör för ärendet och för genomförd undersökning
”Benchmark öppenhet”, som utskottet tagit del av.
Analysen som genomförts av CMA Research AB har bland annat jämfört
måltidshetens svar på frågan Jag vågar framföra mina åsikter på min
arbetsplats med kommunkoncernen som helhet samt med ”benchmark”organisationer. Resultaten antyder ingen skillnad i öppenhet.
Analysen ger heller inte stöd för att öppenhet på arbetsplatsen är ett område
som bör prioriteras för att förbättra medarbetarnas trivsel.
Vikten av att skapa en organisationskultur där medarbetare känner sig
delaktiga i förändringsprocesser och trygga i att framföra saklig kritik kan
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inte nog understrykas. Även om den analys som gjorts inte ger stöd för den
alarmerande bild som målats upp i media finns det alltid anledning att jobba
för förbättringar. Därför pågår ett antal aktiviteter för att stärka öppenheten i
organisationen.
Organisations- och personalutskottet har i § 54/2016 föreslagit
kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen noterar att kommunchefen mot bakgrund av
medierapporteringen och den inkomna skrivelsen har genomfört den
analys som efterfrågas i skrivelsen.
2. Kommunstyrelsen noterar att resultatet av analysen är att det inte
finns någon skillnad i öppenhet mellan Växjö kommun och andra
jämförda organisationer. Vikten av att skapa en organisationskultur
där medarbetare känner sig delaktiga i förändringsprocesser och
trygga i att framföra saklig kritik kan dock inte nog understrykas.
Därför pågår ett antal aktiviteter för att stärka öppenheten i
organisationen.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Schöldbergs yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen

Justerandes sign
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§ 252

Dnr 2016-00019

Medborgarförslag om att byta postnummer för Furuby
socken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att en begäran om
ändring av postnummer för Furuby har skickats in till postnummerrådet för
behandling på rådets sammanträde i maj. Posten har ännu inte återkommit
med svar.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att kommunen verkar för
en ändring av
postnumret för Furuby eftersom man idag har ett postnummer som hör till
Lessebo kommun vilket skapar en del olägenheter för de boende.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 392/2016 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
medborgarförslaget med att en begäran om ändring av postnummer för
Furuby har skickats in till postnummerrådet för behandling på rådets
sammanträde i maj. Posten har ännu inte återkommit med svar.
Yrkanden
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 253

Dnr 2016-00334

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
juni
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport efter juni 2016.
Bakgrund
Ett av fullmäktiges verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning
är ”att nämnders och styrelsers verksamhet ska bedrivas inom tilldelad
budgetram”. Målet är uppfyllt om det sammanlagda resultatet för
nämnden/styrelsens verksamheter blir noll eller bättre.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 8 augusti 2016 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Helårsprognosen efter juni 2016 bedöms till sammanlagt -21,6 mkr 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 19,6 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.
Arbetsutskottet har i § 409/2016 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
månadsrapport efter juni 2016.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen (Förvaltningsekonomen)
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§ 254

Dnr 2015-00896

Utredning om Wexnets roll som eget bolag likställt med
kommunkoncernens övriga bolag, direkt underställt
VKAB
Kommunstyrelsens beslut
1. Wexnet AB kvarstår som bolag inom Växjö energi AB:s koncern
åtminstone under den tid fiberbredbandsutbyggnaden är i prioritet.
2. Frågan om att bli eget bolag lyfts igen när verksamheten övergår i en
mer konsoliderande fas.
3. Kommunstyrelsen noterar att uppdraget med anledning av
kommunalrådet Per Schöldbergs (C) skrivelse är genomfört.
4. Kommunstyrelsen ger 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
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 313/2015 gett kommunchefen i uppdrag att utreda
Wexnets roll som eget bolag likställt med kommunkoncernens övriga bolag,
direkt underställt
VKAB.
Wexnet AB, nu dotterbolag till Veab, var tidigare ett av Veabs
affärsområden. Genom bolagsbildning tillsammans med Alvesta, Lessebo
och Tingsryds kommuner 2013 övergick kommunernas
bredbandsuppbyggnad i det gemensamma bolaget Wexnet AB, där Växjö
kommun innehar 76,8 procent av aktierna. VD för Veab är tillika VD för
Wexnet.
Ägardirektiv, bolagsordning och affärsplan är beslutade i sedvanlig ordning.
Wexnets uppdrag tar sikte på beslutad utbyggnadstakt för att nå 90 %
fibertäckning av hushållen fram till 2020 och nära 100 % till 2030. Det andra
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stora området är att kunna utgöra bas för ett öppet nät och att tillgängliggöra
infrastruktur till medborgare/företag och samhällstjänster.
Under 2014-2015 har Wexnet i samband med teknikbyte haft ett antal
driftavbrott, vilka negativt påverkat bolagets rykte. Dessa problem har
genom kraftsamling inom Veab/Wexnet och ytterligare teknikbyte avklingat
och driftmiljön synes nu betydligt stabilare. Ledningsförändringar har också
genomförts.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i skrivelse den 25 mars 2016 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut.
Organisations- och personalutskottet har i § 55/2016 föreslagit
kommunstyrelsen besluta följande:
1. Wexnet AB kvarstår som bolag inom Växjö energi AB:s koncern
åtminstone under den tid fiberbredbandsutbyggnaden är i prioritet.
2. Frågan om att bli eget bolag lyfts igen när verksamheten övergår i en
mer konsoliderande fas.
3. Kommunstyrelsen noterar att uppdraget med anledning av
kommunalrådet Per Schöldbergs (C) skrivelse är genomfört.
4. Kommunstyrelsen ger 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
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och
personalutskottets förslag.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Wexnet AB
Växjö Energi AB
Växjö Kommunföretag AB
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§ 255

Dnr 2016-00375

Externförsäljning av måltider till fristående
skolor/förskolor
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen, genom sin
måltidsorganisation, om det finns särskilda skäl, kan erbjuda
försäljning av måltider till fristående förskolor och skolor
(”friskolor”) inom Växjö kommun.
2. Prissättningen ska vara adekvat med ett pris motsvarande marknaden.
Kommunstyrelsen uppdrar till måltidsorganisationens
verksamhetschef att bedöma, besluta om pris och i förekommande
fall teckna avtal läsårsvis för dessa enheter.
3. Kommunstyrelsen godkänner att måltidsorganisationen kan, om det
är lämpligt för måltidsorganisationen, besluta om tillfälliga undantag
av ovan i situationer som kan anses vara akuta och tillfälliga (max två
till tre månader) på grund av att t.ex. friskolans måltidsentreprenör
har gått i konkurs.
Bakgrund
Ett behov finns att tydliggöra vad som gäller avseende tillhandahållanden av
måltider till friskolor ur konkurrenssynpunkt samt även för att möjliggöra
etablering av friskolor på landsbygden.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse, den 11 maj 2016 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut.
Organisations- och personalutskottet har i § 56/2016 föreslagit
kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen, genom sin
måltidsorganisation, om det finns särskilda skäl, kan erbjuda
försäljning av måltider till fristående förskolor och skolor
(”friskolor”) inom Växjö kommun.
2. Prissättningen ska vara adekvat med ett pris motsvarande marknaden.
Kommunstyrelsen uppdrar till måltidsorganisationens
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verksamhetschef att bedöma, besluta om pris och i förekommande
fall teckna avtal läsårsvis för dessa enheter.
3. Kommunstyrelsen godkänner att måltidsorganisationen kan, om det
är lämpligt för måltidsorganisationen, besluta om tillfälliga undantag
av ovan i situationer som kan anses vara akuta och tillfälliga (max två
till tre månader) på grund av att t.ex. friskolans måltidsentreprenör
har gått i konkurs.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen (verksamhetschef måltidsorganisationen)
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§ 256

Dnr 2015-00893

Uppdrag om ett tillfälligt stopp av inköp av dieselbilar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att uppdraget inte längre är aktuellt då
kommunen nu genomför en ny upphandling av fordon. Även i denna
upphandling finns dieselfordon med som ett alternativ, men dieselfordon är
alltid ett sista alternativ. I upphandlingen ställer kommunen dessutom de
allra högsta krav man kan ställa på kväveoxid-utsläpp.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 408/2015 gett kommunchefen i uppdrag att in
enlighet med skrivelsens förslag ta fram beslutsunderlag för ett tillfälligt
stopp av inköp av dieselbilar. Bakgrunden var en skrivelse från Nils
Fransson (L).
Beslutsunderlag
Ordförande har i skrivelse den 10 juni 2016 lämnat förslag till beslut.
Organisations- och personalutskottet har i § 60/2016 föreslagit att
kommunstyrelsen konstaterar att uppdraget inte längre är aktuellt då
kommunen nu genomför en ny upphandling av fordon. Även i denna
upphandling finns dieselfordon med som ett alternativ, men dieselfordon är
alltid ett sista alternativ. I upphandlingen ställer kommunen dessutom de
allra högsta krav man kan ställa på kväveoxid-utsläpp.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen (upphandlingschefen, hållbarhetschefen)
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§ 257

Dnr 2015-00961

Redovisning av uppdrag från tekniska nämnden om att
genomföra ett projekt mot större arbetsplatser för att få
ner arbetspendling med korta bilresor och ersätta den
med cykel, kollektivtrafik och samåkning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen uppdrog åt tekniska nämnden, 2016-01-12 § 15, att
genomföra ett projekt med inriktning mot större arbetsplatser för att få ner
arbetspendling med korta bilresor och ersätta dem med cykel, kollektivtrafik
och samåkning
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden har i § 73/2016 lämnat en redovisning av uppdraget. Av
beslutet framgår att tekniska förvaltningen under 2016 genomför Mobility
Managementåtgärden Cykelvänlig arbetsplats för att öka andelen cyklister
som arbetspendlar samt att tekniska förvaltningen i samband med denna
kampanj även informerar om de samåkningsprojekt som finns i kommunen.
Arbetsutskottet har i § 362/2016 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av uppdraget.

Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 258

Dnr 2011-00080

Redovisning av uppdrag att ta fram förslag till en
upplösning av Stiftelsen Braåsbyggen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige gav den 31 augusti 2010 Kommunstyrelsen i uppdrag
av att ta fram ett förslag till upplösning av Stiftelsen Braåsbyggen.
Beslutsunderlag
Kommunjuristen har i en skrivelse den 1 augusti 2016 redogjort för ärendet.
Stiftelsen beslutade den 15 mars 2012, efter förslag från Kommunstyrelsen,
att förbruka stiftelsens tillgångar genom att överlämna tillgångarna till Växjö
kommun samt att inhämta tillståndsmyndighetens tillstånd att verkställa
beslutet.
Länsstyrelsen i Skåne län medgav den 20 november 2014 att stiftelsen får
avvecklas under förutsättning att stiftelsens kvarvarande medel överlämnas
direkt till Stiftelsen Braåsgården.
Stiftelsen beslutade den 22 mars 2016, efter förslag från Kommunstyrelsen,
att bl.a. per samma datum avveckla stiftelsen genom att utskifta stiftelsens
samtliga tillgångar. Därefter har Länsstyrelsen i Skåne län den 17 juni 2016
beslutat att avföra stiftelsen ur stiftelseregistret.
Stiftelsen Braåsbyggen är därmed upplöst och slutligt avregistrerad.
Arbetsutskottet har i § 384/2016 föreslagit att kommunstyrelsen noterar
informationen till protokollet.
Yrkanden
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Anna Tenje (M) och Per
Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen (kommunjuristen)

Justerandes sign
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§ 259

Dnr 2014-00177

Droganalyser av avloppsvatten
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att följa upp samarbetet med Polisen för
att minska tillgången till narkotika.
2. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av narkotikaanalyser i
avloppsvatten.
Bakgrund
Narkotikaanalyser i avloppsvatten har genomförts under perioden 2014 2016. Provtagningen har genomförts på inkommande avloppsvatten efter
silgaller vid avloppsreningsverket Sundet i Växjö.
Beslutsunderlag
Kommunchefen lämnar i en skrivelse, den 81 maj 2016, en redovisning över
de genomförda droganalyserna. Resultatet av mätningarna visar att
förekomsten av cannabis har varit relativt oförändrad över tid. Kokain har
påvisats vid samtliga prov och värdena för kokain är något högre i
förhållande till vad man hittar i de flesta kommunerna enligt Karolinska
universitetssjukhuset. kokain och amfetamin påvisade ett högre värde under
2015 och 2016 än 2014. Ecstacy har påvisats under 2015 och 2016.
Mätresultaten överensstämmer med Polisens rapport. Mätningarna måste
avslutas eftersom Karolinska Universitetets laboratorium beslutat att avsluta
denna analysverksamhet som bedöms ligga utanför det egentliga uppdraget
att ge service åt sjukvården i Stockholms Läns Landsting.
Arbetsutskottet har i § 329/2016 föreslagit kommunstyrelsen besluta
följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att följa upp samarbetet med Polisen för
att minska tillgången till narkotika.
2. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av narkotikaanalyser i
avloppsvatten.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen (hållbarhetschefen, säkerhetschefen)
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§ 260

Dnr 2016-00772

Fastställande av markpriser för Arenastaden i Växjö
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande markpriser gäller vid markförsäljning
för bebyggelse inom stadsutvecklingsprojektet Arenastaden:
Bostäder:
Kontor:

2000 kr/m2 BTA
1500 kr/m2 BTA

Priserna gäller t.o.m. 2017-12-31 oavsett upplåtelseform och exklusive alla
anslutningsavgifter. Parkeringsgarage under byggnad, terrass eller mark
medräknas inte i prisgrundande areaberäkning.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen tog år 2014 (KS/2014:494) beslut om prissättning inom
stadsutvecklingsprojektet Arenastaden enligt följande:
Bostäder:
1800 kr/m2 BTA
Kontor:
1300 kr/m2 BTA
Hotell:
1000 kr/m2 BTA
Lägenhetshotell:
800 kr/m2 BTA
Beslutet gällde t.o.m. 2015-12-31. Försäljning har hittills skett i ett fall.
Fastigheten Värendsvallen 16 har sålts till ArtOn24 AB för
kontorsbebyggelse med köpeskilling enligt beslut ovan.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 8 juli 2016 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Förslaget innebär att följande markpriser gäller vid
markförsäljning för bebyggelse inom stadsutvecklingsprojektet Arenastaden:
Bostäder:
1800 kr/m2 BTA
Kontor:
1300 kr/m2 BTA
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Priserna föreslås gälla t.o.m. 2017-12-31 oavsett upplåtelseform och
exklusive alla anslutningsavgifter. Parkeringsgarage under byggnad, terrass
eller mark medräknas inte i prisgrundande areaberäkning.
Arbetsutskottet har i § 388/2016 föreslagit kommunstyrelsen besluta att
följande markpriser gäller vid markförsäljning för bebyggelse inom
stadsutvecklingsprojektet Arenastaden:
Bostäder:
2000 kr/m2 BTA
Kontor:
1500 kr/m2 BTA
Priserna gäller t.o.m. 2017-12-31 oavsett upplåtelseform och exklusive alla
anslutningsavgifter. Parkeringsgarage under byggnad, terrass eller mark
medräknas inte i prisgrundande areaberäkning.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Carin Högstedt (V) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S):
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa markpris för kontor till 1500 kr/m2
BTA. Priserna för bostäder ska differentieras beroende på upplåtelseform.
Beslutsordning
Ordförande Karlsson Björkmarker ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen (planeringschefen)
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§ 261

Dnr 2016-00717

Återrapportering av upphandling av räntesäkring i mars
2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av derivat 2016.
Bakgrund
Kommunstyrelsen godkände 4 juni 2013, § 196, att finanschefen fick
upphandla derivatinstrument avseende räntesäkring på maximalt 600
miljoner kronor med en löptid på högst 10 år. Räntesäkringen avser
finansieringen av Växjö Energis nya kraftvärmeblock och innebär ett byte av
rörlig ränta till en fast ränta.
Beslutsunderlag
Finanschefen har i en skrivelse den 20 juni 2016 återrapporterat upphandling
av räntesäkring i mars 2016. En räntesäkring upphandlades den 3 mars 2016
i form av en ränteswap på 100 miljoner kronor. Starten för ränteswappen var
den 7 mars 2016 och slutdatum 7 mars 2023. Räntan på swappen är 0,68 %.
Förlängning av två styck ränteswappar upphandlades 15 mars 2016 i form av
en ny ränteswap på 150 miljoner kronor. Starten för den nya ränteswappen
var den 17 mars 2016 och slutdatum är 20 september 2021. Räntan på
swappen är 0,627%. De två swappar som stängdes, hade förfall i september
2016 respektive i april 2017. Upplupen ränta flyttades till den nya
ränteswappen.
Rapportering av derivaten enligt EMIR (European Market Infrastructure
Regulation) har gjorts.
Kommunstyrelsens ordförande har i en skrivelse den 1 augusti 2016 lämnat
förslag till beslut.
Arbetsutskottet har i § 387/2016 föreslagit kommunstyrelsen besluta att
godkänna återrapportering av derivat 2016.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen (ekonomichefen)
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§ 262

Dnr 2016-00550

Yttrande över Tingsryds kommuns remiss av förslag till
ny översiktsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Tingsryds kommuns nya
översiktsplan.
Bakgrund
Växjö kommuns har givits möjlighet att lämna synpunkter på förslag till
kommunövergripande översiktsplan för Tingsryds kommun.
Det övergripande syftet med Tingsryds kommuns översiktsplan 2016 är att
skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommun utifrån en helhetssyn
på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Syftet är också att skapa en
fysisk struktur som bidrar till att uppnå målen om en god och jämlik hälsa
för alla och att lämna över ett samhälle med god miljö till kommande
generationer.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 13 juli 2016 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottet har i § 386/2016 föreslagit att kommunstyrelsen ställer sig
positiv till Tingsryds kommuns nya översiktsplan.

Beslutet skickas till
Tingsryds kommun
För kännedom
Kommunchefen (planeringschefen)
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§ 263

Dnr 2016-00638

Yttrande över förslag till riktlinjer för
bostadsförsörjningen, Alvesta kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen är positiv till Alvesta kommuns
bostadsförsörjningsprogram och lämnar synpunkter enligt kommunchefens
skrivelse den 20 juli 2016.
Bakgrund
Alvesta kommun har utarbetat förslag till bostadsförsörjningsprogram som
har sänts på remiss till bland annat Växjö kommun. Programmet innehåller
kommunens förutsättningar, dagens bostadsmarknad, bostadsmarknadens
utveckling, slutsatser, kommunens verktyg och riktlinjer för
bostadsförsörjningen.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 20 juli 2016 lämnat förslag på
yttrande över riktlinjerna. Växjö kommun konstaterar att det är ett ambitiöst
program som Alvesta kommun har utarbetat innehållande ett bra
faktaunderlag och konkreta slutsatser och riktlinjer om vad som behövs för
att hantera bostadsbristen i kommunen.
Bostadsmarknaden är en mellankommunal och regionalfråga som kräver
samverkan. Alvesta och Växjö kommuner har initialt samverkat kring
framtagandet av respektive kommuns bostadsförsörjningsprogram.
Kommunerna har också uppdrag om gemensam översiktsplan vilket kan
komma att omfatta bostadsfrågan och hur kommunerna bäst kan komplettera
och stärka varandra. Det är viktigt för Växjö kommun att attraktiva bostäder
kan erbjudas i Alvesta kommun särskilt i Alvesta tätort.
Arbetsutskottet har i § 379/2016 föreslagit kommunstyrelsen besluta att man
är positiv till Alvesta kommuns bostadsförsörjningsprogram och lämnar
synpunkter enligt kommunchefens
skrivelse den 20 juli 2016.
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Beslutet skickas till
Alvesta kommun
För kännedom
Kommunchefen (planeringschefen)
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§ 264

Dnr 2016-00541

Yttrande över Trafikverkets remiss av förslag av
vägplan avseende väg 25, Växjö-Kalmar, ombyggnad
av Österleden med ny trafikplats Fagrabäck, Växjö
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker samrådshandlingarna med tillhörande
miljökonsekvensutredning för Trafikverkets framtagna Vägplan avseende
ombyggnation av Fagrabäcksrondellen – väg 25,Växjö-Kalmar, Österleden
samt lämnar synpunkter enligt kommunchefens skrivelse den 29 juni 2016.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig motbeslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Pontus Nordfjell (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Bakgrund
Trafikverket har till Växjö kommun översänt samrådshandlingar avseende
Vägplan för ombyggnation av trafikplats Fagrabäck. Kommunstyrelsen har
intern remitterat ärendet till Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnämnden,
Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Byggnadsnämnden med anhållan om
svar senast den 22 juli.
Vägplanens samrådshandlingar består av ett förslag till detaljerad utformning
av väganläggningen, en miljökonsekvensutredning samt underlag för samråd
om ansökan om upphävande av del av Fylleryds naturreservat enligt 7 kap. 7
§ Miljöbalken.
Beslutsunderlag
Kommunchefen redogör i en skrivelse den 29 juni 2016 för ärendet och
lämnar förslag till beslut. Växjö kommun har sedan tidigare berett ärendet
genom att vara delaktig i framtagandet av handlingarna. Tekniska nämnden
har dessutom låtit genomföra en s.k. ”second opinion” utredning.
Handlingarna för nu föreslagen principlösning överensstämmer med
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resultatet i denna ”second opinion” utredningen. Tidigare genomförda
beräkningar och analyser tillsammans med föreliggande samrådshandlingar
visar också på att föreslagen lösning kommer leda till positiva
samhällsekonomiska resultat och vara CO2 besparande, både på kort och
lång sikt.
Genomförda analyser visar vidare på att problemen i Fagrabäcksrondellen
inte går att lösa på ett miljövänligare eller mer småskaligt vis. Föreslagen
lösning prioriterar gång och cykel samt kollektivtrafiken på ett väl avvägt
sätt samtidigt som intrånget i Fagrabäckskogen minimeras jämfört med
andra liknande lösningar.
Framtida trafiklösning kommer att ta i anspråk ca två procent av
Fyllerydsreservatets yta och i samrådshandlingarna återfinns även underlag
för samråd om ansökan om upphävande av del av Fylleryds naturreservat
enligt 7 kap. 7 § Miljöbalken.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig positiv till trafikplatsens
ombyggnad och anser att det valda alternativet kan tillstyrkas och att
trafikplatsen ger ett acceptabelt intrång i reservatet samt att de föreslagna
kompensationsåtgärderna är rimliga. Nämnden menar dock att det är av
yttersta vikt att trafikbullret inne i reservatet dämpas så långt som möjligt
samtidigt som intrånget i reservatet minimeras.
Byggnadsnämnden tillstyrker samrådsförslaget till ny trafikplats och trycker
på vikten av gestaltning och mötet med staden. Nämnden menar vidare att
det är viktigt att intentionerna i det gemensamt framtagna
gestaltningsprogrammet för trafikplatsen följs. Nämnden konstaterar att
tillgängligheten till Fyllerydsområdet kommer att förbättras med föreslagen
lösning trots den nya vägens barriäreffekt. Vidare anser man att ytterligare
bullerdämpning mot reservatet bör övervägas. När det gäller verksamheterna
i området påpekar nämnden vikten av att synliggöra desamma genom
utformning av bullerskydd i genomsiktliga material i denna del av
trafikplatsen. Avslutningsvis tillstyrks upphävandet av naturreservatet.
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att trafikplatsen innebär ett stort
ingrepp i naturreservatet och anser därmed att bullerdämpande åtgärder
måste till för att åtgärda den mest negativa påverkan på det rika friluftslivet i
området. Vidare ser nämnden positivt på de kompensationsåtgärder som
föreslås och som kommer gynna rekreation och friluftsliv, inte minst
Trafikverkets avsikt att återställa elljusspåret.
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Tekniska nämnden tillstyrker samrådsförslaget med tillhörande handlingar
samtidigt som nämnden uppmärksammar behovet av ytterligare
bullerdämpning mot reservatet. Nämnden konstaterar att naturreservatet är
flitigt besökt av stadens invånare och är ett område med höga naturvärden.
Till följd av de stora värdena och att miljöbalken kräver synnerliga skäl för
upphävande har anpassningar, skadebegränsande åtgärder och
kompensationsåtgärder presenterats, vilket är positivt. Avslutningsvis ställer
sig tekniska nämnden positiv till föreslagen principlösning med tillhörande
miljökonsekvensutredning och underlag för samråd om ansökan om
upphävande av del av Fylleryds naturreservat.
Växjö kommun anser att upplevelsen av naturområdet beror på en rad
faktorer där buller är en mycket viktig aspekt. I en nyligen genomförd
undersökning bland 1500 Växjöbor svarade 91 procent att det är viktigt att
det finns ostörda områden för återhämtning. Till följd av bullrets påverkan
på folkhälsan har Naturvårdsverket och Vägverket riktlinjer om att bullret i
områden som Fyllerydsskogen ska vara under 55 dB. Vi inser dock att 55 dB
inte går att nå i alla delar utan orimligt stort intrång i naturreservatet.
Vår uppfattning är att bullerdämpande åtgärder ska genomföras motsvarande
WSPs PM – Bullerskyddsåtgärder för Fyllerydsskogen från 2016-04-15 där
den mest negativa påverkan åtgärdas. I det förslaget ingår en 1 m hög
bullerskärm från den norra påfartsrampen på Rv 25 och fram till och med
Biskopsgölen och sedan en vall/skärm på 2 m höjd mot norr ca 170 m förbi
g/c-porten vid Lillestadsskolan. Fram till denna punkt växer 40-årig skog
med låga naturvärden medan terrängen norr om denna punkt stiger och hyser
skog med höga naturvärden. Bullerdämpning i denna del är väldigt viktig då
området är välbesökt av såväl allmänhet som förskola och skola och således
viktigt för att uppnå syftet med reservatet som är att tillgodose mark för
rekreation (avkopplande aktivitet som främjar återhämtande av krafter).
Vidare har vägslänternas utformning påverkan på bullerspridning och intrång
i reservatet. Slänterna mot reservatet, eller där skog kan sparas, bör därför
utformas så att de är så branta som möjligt, utan avrundade skärningar och
att där berg går i dagen ha en brant lutning upp mot skogen.
Utformningen av vägområdet måste anpassas så att så mycket som möjligt
av befintliga träd sparas, företrädelsevis ek och tall. Förutom att de uppväxta
träden hyser naturvärden och fångar upp luftföroreningar bidrar de också till
att minska störningen som människor upplever av trafiken.
Gestaltningsprogrammet föreslår terrängmodellering för ökad
stadsmässighet, vilket är en tveksam åtgärd inom området där reservatet
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upphävs om istället fler befintliga träd kan sparas. I övrigt är
anpassningsåtgärderna som föreslås positiva.
Åkergroda har enligt naturinventeringen lekmiljö inom det kommande
vägområdet. Det är viktigt att det visas hur arten påverkas och vad som görs
för att undanröja eventuell påverkan. På samma sätt behöver det redovisas
hur spillkråkans revir påverkas och hur föreslagna kompensationsåtgärder
hindrar skada.
Biskopsgölen påverkas av dagvatten från området. Det är viktigt att
förorenat vatten inte skadar biotopen och att inte tillflödet av vatten minskar.
Däremot skulle gölen gynnas av något högre tillflöde eftersom det i
dagsläget sker en viss igenväxning av stränderna.
Arbetsutskottet har i § 376/2016 föreslagit kommunstyrelsen besluta att
tillstyrka samrådshandlingarna med tillhörande miljökonsekvensutredning
för Trafikverkets framtagna Vägplan avseende ombyggnation av
Fagrabäcksrondellen – väg 25,Växjö-Kalmar, Österleden samt lämnar
synpunkter enligt kommunchefens skrivelse den 29 juni 2016.
Yrkanden
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S), Åsa
Karlsson Björkmarker (S) och Pontus Nordfjell (SD): Kommunstyrelsen
beslutar att vägplanen ej bör fastställas förrän noggrann kostnadskalkyl
upprättats och avtal träffats om kostnadsfördelning mellan Trafikverket och
kommunen.
Per Schöldberg (C) med instämmande av Anna Tenje (M) och Sofia
Stynsberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen avstyrker samrådshandlingarna och
yttrar följande:
 Förslaget strider mot nationellt miljömål om God bebyggd miljö,
strider mot Växjö kommuns trafikplan och alla mål om
fossilbränslefritt på alla nivåer.
 Förslaget är storskaligt och dyrt. Förslaget utgår från bilismens
bekvämlighet och stimulerar till mer biltrafik.
 En växande stad behöver mer rekreationsområden, inte mindre och
med mer buller. Över huvud taget behöver bullernivåerna generellt
sänkas av folkhälsoskäl. Förslaget till trafikplats är bullerhöjande.
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Förslaget är inte bra för kollektivtrafiken som ska forsla folk mellan
kommande nya bostadsområden/ Högstorp och centrum. Buss genom
tre rondeller är inte bekvämt, det är riktigt obekvämt.
Förslaget bygger en barriär mellan Högstorp, Hollstorp, kommande
bostadsområden och övriga staden.
Förslaget försämrar avsevärt Fagrabäckskolans elevers tillgänglighet
till Fyllerydsskogen, där undervisning bedrivs. Detsamma gäller alla
boende utmed Österleden med flera.
Förslaget ska enligt kommunstyrelsens mening göras om och utgå
från miljömålen och stimulera gång-, cykel- och kollektivtrafik. De
bilköer som finns vissa tider ska angripas genom att fler åker
kollektivt och cyklar, genom att eventuellt göra nuvarande rondell
tvåfilig och genom innovativa åtgärder för att minska bilismen.
Trafikverkets ”Rapport till regeringen om åtgärder för att minska
växthusgaserna” (juni 2016) har goda idéer.

Beslutsordning
Ordförande Karlsson Björkmarker (S) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Trafikverket
För kännedom
Berörda nämnder
Kommunchefen (trafikplaneringschefen, planeringschefen)
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§ 265

Dnr 2016-00549

Yttrande över Boverkets remiss av rapporten
Dokumentationssystem för byggprodukter vid
nybyggnation (2015:46)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar synpunkter enligt kommunchefens skrivelse den 6
juli 2016 på Boverkets remiss av rapporten Dokumentationssystem för
byggprodukter vid nybyggnation (2015:46).
Bakgrund
Boverket har på regeringens uppdrag undersökt om det finns förutsättningar
för att införa ett nationellt system för dokumentation av byggprodukter i
byggnadsverk, en så kallad loggbok. I uppdraget ingick att komma med
eventuella förslag till förändringar i regelverk, vilket skulle ske i form av
författningsförslag med en beskrivning av vilka konsekvenser
regeländringarna kommer att innebära. I utredningen ingick även att
undersöka förutsättningarna för att införa ett liknande krav på anläggningar.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 6 juli 2016 lämnat förslag på yttrande
över betänkandet.
Växjö kommun arbetar själva med och är i slutfasen av att ta fram en
kemikalieplan där fokus ligger på byggnadsmaterial som en av de
varugrupper där vi vill att uppmaningen i Miljöbalken ska hörsammas. Det
gäller att byta ut miljö- och hälsofarliga varor och material mot sådana som
är ofarliga eller mindre miljö- och hälsofarliga. Möjligtvis skulle en loggbok,
i alla fall i ett initialskede, göra byggherrarna mer medvetna om de material
som används innan det blir rutin att välja bort skadliga material.
Det är svårt för kommunen att bedöma konsekvensen av införandet av
loggböcker då Boverket själva i dagsläget inte kan detta. De ekonomiska
konsekvenserna i förhållande till nyttan bör klarläggas tydligare innan ett
krav på införande av loggböcker sker.
Arbetsutskottet har i § 383/2016 föreslagit kommunstyrelsen att lämna
synpunkter enligt kommunchefens skrivelse den 6 juli 2016 på Boverkets
remiss av rapporten Dokumentationssystem för byggprodukter vid
nybyggnation (2015:46).
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Beslutet skickas till
Näringsdepartementet
För kännedom
Kommunchefen (planeringschefen)
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§ 266

Dnr 2016-00794

Instruktion för miljö - och hållbarhetsberedningen samt
för integrations - och mångfaldsberedningen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer följande instruktion för miljö - och
hållbarhetsberedningen:
Beredningen ansvarar för politisk samordning, beredning och tar
erforderliga initiativ inom området miljö och hållbarhet.
2. Kommunstyrelsen fastställer följande instruktion för integrations –
och mångfaldsberedningen:
Beredningen ansvarar för politisk samordning, beredning och tar
erforderliga initiativ inom området integration och mångfald.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har tagit fram förslag på instruktioner för
miljö - och hållbarhetsberedningen samt för integrations - och
mångfaldsberedningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 378/2016 föreslagit kommunstyrelsen besluta
följande:
1. Kommunstyrelsen fastställer följande instruktion för miljö - och
hållbarhetsberedningen: Beredningen ansvarar för politisk
samordning, beredning och tar erforderliga initiativ inom området
miljö och hållbarhet.
2. Kommunstyrelsen fastställer följande instruktion för integrations –
och mångfaldsberedningen: Beredningen ansvarar för politisk
samordning, beredning och tar erforderliga initiativ inom området
integration och mångfald.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ledamöter i berörda beredningar
Kommunchefen (utvecklingschefen, hållbarhetschefen)
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§ 267

Dnr 2016-00697

Uppföljning enligt kommunallagen av de kommunala
bolagen för verksamhetsåret 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och konstaterar att den
verksamhet som bedrivits i de kommunala bolagen under 2015 varit förenlig
med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om de
kommunala bolagens verksamhet under föregående år är förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet samt har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen kan lämna förslag till
kommunfullmäktige om eventuella åtgärder.
Beslutsunderlag
Samtliga helägda kommunala bolag har lämnat redogörelser för
verksamhetsåret 2015.
Arbetsutskottet har i § 377/2016 föreslagit kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen och konstatera att den verksamhet som bedrivits i de
kommunala bolagen under 2015 varit förenlig med de fastställda kommunala
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Kommunföretag AB
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§ 268

Dnr 2016-00463

Utökning av det kommunala naturreservatet Bokhultet Beslut om samråd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslag till utökning av det
kommunala naturreservatet Bokhultet med skötselplan på samråd
från den 17 augusti där synpunkter på förslaget ska ha inkommit
senast den 9 oktober.
Bakgrund
Ärendet initierades i samband med detaljplanen för Bäckaslöv och efter
önskemål om ordningsföreskrifter för Södra Bergundasjön.
Beslut om Naturreservat enligt sjunde kapitlet miljöbalken får fattas av
länsstyrelse eller kommun. I Växjö kommun har kommunfullmäktige
delegerat beslutsrätten till kommunstyrelsen.
Förslaget har vid två tillfällen presenterats för berörda nämndspresidier som
föreslog att förslaget ska gå till kommunstyrelsen för beslut om samråd.
Beslutsunderlag
T.f. kommunchefen har i en skrivelse inkommen den 7 juli 2016 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut, och kommunekolog Martin Unell
har föredragit ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti
2016.
Naturreservatet Bokhultet föreslås utökas med mark vid Kala höjden, Sundet
och Södra Bergundasjön med dess strandzon. Bakgrunden till förslaget är att
kommunen behöver presentera skydd av nya områden som kompensation för
att mark med höga naturvärden planeras att tas i anspråk i Bäckaslöv.
Dessutom hyser markerna kring Kala höjden och Södra Bergundasjön
mycket höga naturvärden och rekreationsvärden som gör att de bör bevaras
för framtiden som en resurs i den växande staden. Ett reservat som
inbegriper hela Södra Bergundasjön kan också på ett bra sätt reglera
vattenkvalitetsåtgärder samt fiske och friluftsliv till gagn för alla som vistas
på och kring sjön. Föreskrifterna och skötselplanen är utformade för att
möjliggöra planerade infrastrukturåtgärder såsom cykelbanor,
dagvattenrening, sjöledningar och bryggor. Gränsen är anpassad till
planprogrammet för Vikaholm och kommande byggnation i Jonsboda och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
46 (84)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-08-16

vid Sundet.
Förslaget till utökat reservat är i linje med skrivningarna översiktsplanen om
att stränderna kring sjöarna är en viktig kvalitét för rekreation som ska
bevaras allmänt tillgängliga.
Växjö kommun får genom förslagna föreskrifter rätt till ersättning av staten
för att avsätta området som naturreservat där produktionsinriktat skogsbruk
inte får bedrivas. Ersättningen är budgeterad av Naturvårdsverket för 2016
varför beslut om ändrat naturreservat bör tas av kommunstyrelsen under
november 2016.
Arbetsutskottet har i § 408/2016 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
skicka förslag till utökning av det kommunala naturreservatet Bokhultet med
skötselplan på samråd från den 17 augusti där synpunkter på förslaget ska ha
inkommit senast den 9 oktober.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP) och Sofia
Stynsberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Sakägare
Remissinstanser
För kännedom
Kommunchefen (kommunekologen)
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§ 269

Dnr 2016-00493

Anmälan av yttrande över Havs- och
Vattenmyndighetens remiss Slutligt samråd inför
bedömning av områden av riksintresse för
anläggningar för vattenförsörjningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan i protokollet.
Bakgrund
Under 2013 tog länsstyrelsen och berörda kommuner fram ett gemensamt
förslag till riksintresse för vattenförsörjningen för Bergaåsen med tillhörande
anläggningar. Riksintressets markanspråk sammanfaller med avgränsningen
för vattenskyddsområdet samt en zon på 15 m på vardera sidan om mittlinjen
mellan de båda överföringsledningarna.
Växjö kommun har via länsstyrelsen i Kronobergs län getts tillfälle att
inkomma med synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens slutliga samråd
inför beslut om riksintresse. Kommunstyrelsen har bett om att få tekniska
nämndens yttrande på förslaget. Tekniska förvaltningen har deltagit i ett
diskussionsmöte på Länsstyrelsen i Kronobergs län den 9 maj, 2016.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 20 maj 2016 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att tekniska nämnden har
yttrat sig enligt följande:
Det är mycket positivt att Bergaåsen med tillhörande anläggningar föreslås
att bli riksintresse. Även grundvattenresursen bör utses till riksintresse
när/om detta blir möjligt.
Ett fåtal felaktigheter har upptäckts i underlaget:
 På sidan 3 står att Bergaåsen försörjer Växjö och Alvesta med
färskvatten. Rätt benämning ska vara dricksvatten.
 På sidan 4 står att ledningsrätten är 7 meter på vardera sidan om
ledningarna. Ledningsrätten är i genomsnitt totalt 7 meter.
 Bifogad karta bör justeras så att området kring ledningen har samma
bredd längs hela sträckningen men utökas vid tryckstegringsstationer
och reservoar.
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Kommunledningsförvaltningen instämmer i tekniska nämndens yttranden. I
övrigt har kommunledningsförvaltningen inga ytterligare synpunkter.
Arbetsutskottet har i § 324/2016 beslutat följande:
1. Arbetsutskottet lämnar synpunkter på remissen i enlighet med
kommunchefens skrivelse daterad 2016-05-20.
2. Arbetsutskottets beslut anmäls till kommunstyrelsen.
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§ 270

Dnr 2016-00467

Anmälan av yttrande över Trafikverkets remiss
angående förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i
Kronobergs län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan i protokollet.
Bakgrund
Trafikverket har i en skrivelse, den 25 april remitterat förslag till nya
föreskrifter för Kronobergs län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter
(VVFS 2003:135) om bärighetsklasser i Kronobergs län. Remissen omfattar
konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden har i en skrivelse, den 9 maj 2016, på delegation yttrat
sig i ärendet och har inget att erinra.
Arbetsutskottet har i § 344/2016 beslutat följande:
1. Arbetsutskottet har inga synpunkter på förslaget.
2. Arbetsutskottet anmäler ärendet till kommunstyrelsen
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§ 271

Dnr 2015-00283

Anmälan av beslut om samråd Bostadsförsörjningsprogram 2016-2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar anmälan i protokollet.
2. Kommunstyrelsen noterar att tidplan för vidare hantering har
förskjutits.
Bakgrund
Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla
i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Vid planeringen
av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner
och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet
och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Riktlinjer för
bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 1 juni redogjort för ärendet och lämnat
förslag till beslut.
Arbetsutskottet har i § 360/2016 beslutat följande:
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner
bostadsförsörjningsprogrammet för samråd med berörda kommuner,
länsstyrelsen och Region Kronoberg.
2. Arbetsutskottet anmäler beslutet till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har i samma paragraf föreslagit kommunstyrelsen besluta att
notera tidplan för vidare hantering.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M):
1. Kommunstyrelsen noterar anmälan i protokollet.
2. Kommunstyrelsen noterar att tidplan för vidare hantering har
förskjutits.
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Beslutsordning
Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Sofia Stynsbergs yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen (planeringschefen)
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§ 272

Dnr 2016-00635

Avsägelse från uppdrag som 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott
och som ordförande i integrationsberedningen - Lars
Edqvist (MP)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Magnus P Wåhlin (MP) till ny 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott
till och med 2018-12-31.
2. Kommunstyrelsen utser Oliver Rosengren (M) till ny ordförande i
integrations- och mångfaldsberedningen till och med 2018-12-31.
3. Kommunstyrelsen utser Magnus P Wåhlin (MP) till ny ledamot i
integrations- och mångfaldsberedningen till och med 2018-12-31.
Bakgrund
Lars Edqvist har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som 2:e vice ordförande
i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott och som ordförande
i integrationsberedningen.
Yrkanden
Anna Tenje (M):
1. Kommunstyrelsen utser Magnus P Wåhlin (MP) till ny 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott
till och med 2018-12-31.
2. Kommunstyrelsen utser Oliver Rosengren (M) till ny ordförande i
integrations- och mångfaldsberedningen till och med 2018-12-31.
3. Kommunstyrelsen utser Magnus P Wåhlin (MP) till ny ledamot i
integrations- och mångfaldsberedningen till och med 2018-12-31.
Beslutsordning
Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Anna Tenjes yrkande.
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Beslutet skickas till
Magnus P Wåhlin
Oliver Rosengren
För åtgärd
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 273

Dnr 2016-00796

Avsägelse från uppdrag som ordförande i
miljöberedningen - Bo Frank (M)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Cheryl Jones Fur (MP) till ny ordförande i miljöoch hållbarhetsberedningen efter Bo Frank (M).
Bakgrund
Bo Frank har i en skrivelse, den 28 juli 2016, avsagt sig uppdraget som
ordförande i beredningen. Bo Frank kommer kvarstå som ledamot i
beredningen.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Kommunstyrelsen utser Cheryl Jones Fur (MP) till ny
ordförande i miljö- och hållbarhetsberedningen efter Bo Frank (M).
Beslutsordning
Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Schöldbergs yrkande.
Beslutet skickas till
Cheryl Jones Fur
För åtgärd
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 274

Dnr 2016-00288

Motion om körkortsundervisning i gymnasieskolanÖrjan Mossberg (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Bakgrund
Örjan Mossberg (V) har i en motion den 10 mars 2016 föreslagit att
kommunfullmäktige ska ge utbildningsnämnden i uppdrag att på lämpligt
sätt erbjuda alla gymnasieelever den teoretiska delen i
körkortsundervisningen.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämnden har i § 58/2016 föreslagit att kommunfullmäktige ska
avslå motionen med hänvisning till de kostnader förslaget skulle medföra.
Arbetsutskottet har i § 331/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Malin Lauber (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M) med instämmande av Nils Fransson (L): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) ställer yrkandena mot varandra
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 275

Dnr 2015-00920

Motion om att se över så barnomsorg är tillgängligt
hela dygnet- Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Malin
Lauber (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till budget 2017.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Bakgrund
Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Malin Lauber (S) har i en motion
föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden att tillse att
barnomsorg finns tillgänglig alla dygnets timmar.
Kommunfullmäktige har i § 115/2014 avslagit en motion om att införa
nattomsorg i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 364/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till
budget 2017.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S) och
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Karlsson Björkmarker ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej för bifall till Malin Laubers yrkande.
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Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förlag med 9 röster mot 6
röster för Malin Laubers yrkande.
LEDAMÖTER

ERSÄTTARE SOM TJÄNSTGÖR

JA

Åsa Karlsson Björkmarker S)
Ja

Anna Tenje (M)

Ja

Catarina Winberg (M)

Ja

Oliver Rosengren (M)

Ja

Cheryl Jones Fur (MP)

Ja

Nils Fransson (L)

Ja

Jon Malmqvist (KD)

Ja
Tony Lundstedt (S)

Nej

Malin Lauber (S)

Nej

Gunnar Storbjörk (S)

Nej

Rose-Marie Holmqvist (S)

Nej

Carin Högstedt (V)

Nej

Pontus Nordfjell (SD)
Bo Frank (M)

Justerandes sign

AVSTÅR

Nej

Per Schöldberg (C)

Tomas Thornell (S)

NEJ

Ja
Sofia Stynsberg

Ja

Röstningsresultat

9

6
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§ 276

Dnr 2016-00530

Motion om att redovisa socialt bokslut- Eva-Britt
Svensson och Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till budget 2017.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig motbeslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Pontus Nordfjell (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Bakgrund
Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V) har i en motion föreslagit att
Växjö kommun förutom ett ekonomiskt bokslut även ska redovisa ett socialt
bokslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 363/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till
budget 2017.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Pontus Nordfjell (SD) och Malin
Lauber (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej för bifall till Carin Högstedts yrkande.
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Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förlag med 8 röster mot 7
röster för Carin Högstedts yrkande.
LEDAMÖTER

ERSÄTTARE SOM TJÄNSTGÖR

JA

Åsa Karlsson Björkmarker S)
Ja

Anna Tenje (M)

Ja

Catarina Winberg (M)

Ja

Oliver Rosengren (M)

Ja

Cheryl Jones Fur (MP)

Ja

Nils Fransson (L)

Ja

Jon Malmqvist (KD)

Ja
Tony Lundstedt (S)

Nej

Malin Lauber (S)

Nej

Gunnar Storbjörk (S)

Nej

Rose-Marie Holmqvist (S)

Nej

Carin Högstedt (V)

Nej

Pontus Nordfjell (SD)

Nej

Bo Frank (M)

Justerandes sign

AVSTÅR

Nej

Per Schöldberg (C)

Tomas Thornell (S)

NEJ

Sofia Stynsberg

Ja

Röstningsresultat

8

7
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§ 277

Dnr 2016-00229

Medborgarförslag om avskrivning av obetald
äldreomsorgsavgift
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom den 25 februari 2016 om att det ska vara möjligt
att göra avskrivning på en viss del av obetald äldreomsorgsavgift.
Förslagsställaren vill att förslaget ska behandlas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden har i § 38/2016 yttrat sig över medborgarförslaget.
Nämnden anser att nuvarande riktlinjer för skuldavskrivning inte ska ändras.
Arbetsutskottet har i § 332/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
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§ 278

Dnr 2016-00324

Medborgarförslag om framtida bussangöring vid Växjö
resecentrum
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom den 18 mars 2016 med förslag på alternativ
utformning för bussangöringen vid resecentrum. Förslaget går ut på lyfta upp
byggnaderna på pelare och ha bussangöring på samma plats som idag. Det
skulle enligt förslagsställaren innebära att Norra järnvägsgatan kan fortsätta
vara öppen för allmän trafik och ge väderskydd för bussresenärer.
Förslagsställaren vill att ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 maj 2016 redogjort för ärendet. Av
skrivelsen framgår bland annat att föreslagen detaljplan inte tillåter en
utformning enligt medborgarförslaget. Detaljplanen har varit ute på både
samråd och granskning och sannolikt kommer den antagna planen inte
avvika nämnvärt från granskningshandlingen.
Väderskydd för bussresenärer kommer att finnas i form av flertalet
byggnader har en andra våning som kragar ut över trottoarerna. Det är inte
heller självklart att Norra järnvägsgatan skulle fortsätta vara öppen för
allmän trafik med en lösning enligt medborgarförslaget. Till detta kommer
också hänsyn till ett antal andra aspekter som vägts samman i föreslagen
detaljplan. Till exempel trygghet, stads- och gatumiljö, tillkommande
bebyggelse och ekonomi.
Arbetsutskottet har i § 333/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Per Schöldberg (C) med instämmande av Sofia Stynsberg (M): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 279

Dnr 2016-00460

Medborgarförslag om att bevara Kaskadbyggnaden vid
Folkets park och verksamheten som har bedrivits i den
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att bevara Kaskadbyggnaden vid
Folkets park och verksamheten som har bedrivits i den Förslagsställaren
föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka och utreda
möjligheten att bevara kaskadbyggnaden på nuvarande plats med syftet att
verksamheten fortsättningsvis kan bedrivas där genom överenskommelse
med fastighetsägaren. Alternativt föreslås det att kaskadbyggnaden monteras
ner och byggs upp på annan lämplig plats i Växjö stad.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden har i § 59/2016 lämnat följande yttrande över
medborgarförslaget:
Folkets park med tillhörande byggnad Kaskad är i privat ägo sedan många år
tillbaka, varför Växjö kommun inte kan göra anspråk på hur och om det ska
bedrivas dans och föreningsverksamhet i området. Föreningarna bör fortsätta
ha en dialog med nuvarande fastighetsägare om de kan vara kvar i området
även efter nybyggnation. Att flytta nuvarande lokal Kaskad är mycket
kostsamt och vidare saknas lämpliga platser i centrum för en sådan byggnad.
Spetsamossen är inget möjligt alternativ med hänsyn till gällande detaljplan
för området.
De olika föreningarna i Folkets park bör därför gemensamt eller var och en
för sig söka andra lokalalternativ i kommunen. Den delen av dansen som kan
karaktäriseras som trivsel och nöjesdans med restaurangverksamhet är en
närings- och företagsfråga och därför ingen prioriterad fråga för Kultur- och
fritidsförvaltningen.
För motionsdansen finns alternativ att hitta lokaler via scenrum.nu eller
kommunens idrottshallar och arenor. Dessa föreningar har också möjlighet
att söka stöd om man önskar hyra av en privat aktör.
Arbetsutskottet har i § 346/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
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§ 280

Dnr 2016-00305

Medborgarförslag om kultursatsning i Araby
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med kultur- och
fritidsnämndens yttrande i § 54/2016. Av yttrandet framgår bland annat det
redan idag görs betydande insatser för att stärka kultursektorn i Araby. Den
största insatsen är Växjö kommuns anläggande av och satsning på Araby
Park Arena. Kommunen arbetar aktivt med att fylla arenan och Arabyparken
med kultur genom bland annat samverkan med olika kulturaktörer.
Kultursatsningarna i området är omfattande och vi kan alltid bli bättre när
det gäller utbudet. Det pågår för närvarande en utredning av verksamheten i
Araby Park Arena för att optimera utbud och förväntningar när det gäller de
kulturella satsningarna i området.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om utökade kultursatsningar i
Arabyområdet. Förslagsställaren har förslag på aktiviteter i Araby som t.ex.
internationella körer och föreslår samverkan med Linnéuniversitetet och
kulturaktörer i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden har i § 54/2016 yttrat sig över
medborgarförslaget. Av yttrandet framgår bland annat det redan idag görs
betydande insatser för att stärka kultursektorn i Araby Den största insatsen är
Växjö kommuns anläggande av och satsning på Araby Park Arena.
Kommunen arbetar aktivt med att fylla arenan och Arabyparken med kultur
genom bland annat samverkan med olika kulturaktörer. Kultursatsningarna i
området är omfattande och vi kan alltid bli bättre när det gäller utbudet. Det
pågår för närvarande en utredning av verksamheten i Araby Park Arena för
att optimera utbud och förväntningar när det gäller de kulturella satsningarna
i området.
Arbetsutskottet har i § 345/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med
kultur- och fritidsnämndens yttrande i § 54/2016. Av yttrandet framgår bland
annat det redan idag görs betydande insatser för att stärka kultursektorn i
Araby. Den största insatsen är Växjö kommuns anläggande av och satsning
på Araby Park Arena. Kommunen arbetar aktivt med att fylla arenan och
Arabyparken med kultur genom bland annat samverkan med olika
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kulturaktörer. Kultursatsningarna i området är omfattande och vi kan alltid
bli bättre när det gäller utbudet. Det pågår för närvarande en utredning av
verksamheten i Araby Park Arena för att optimera utbud och förväntningar
när det gäller de kulturella satsningarna i området.
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§ 281

Dnr 2016-00385

Medborgarförslag om att nämnden arbete och välfärd
ska ta fram statistik om vårdnadsutredningar ur ett
jämställdhetsperspektiv
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att det
skulle krävas alltför stora resurser, samtidigt som inga synpunkter om
statistiken har framförts från tillsynsmyndigheten.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig motbeslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Pontus Nordfjell (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom den 31 mars 2016 där förslagsställaren föreslår
jämställda vårdnadsutredningar preciserat i en önskan att ”Socialtjänsten
(familjerätten) skall ta fram statistik om utfallet i de vårdnadsutredningar
man publicerat de senaste tre åren och i framtiden löpande varje år. Man ska
redovisa vad utredningens rekommendation är gällande: vårdnaden (ensam
vårdnad och om i så fall för vem eller gemensam vårdnad); Umgänget (hur
mycket tid skall barnet vara med respektive förälder); Boende (anses barnet
skall bo hos mamma eller pappa)”.
Beslutsunderlag
Nämnden för arbete och välfärd gav 2016-05-25 sitt yttrande, av vilket det
framgår att varje enskilt fall måste granskas separat och att det krävs en ökad
personell insats för att ta fram den efterfrågade statistiken.
Kommunchefen har i en skrivelse den 27 juli 2016 inga ytterligare
synpunkter.
Arbetsutskottet har i § 394/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget med
hänvisning till att det skulle krävas alltför stora resurser, samtidigt som inga
synpunkter om statistiken har framförts från tillsynsmyndigheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
67 (84)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-08-16

Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Carin Högstedt (V) och Pontus
Nordfjell (SD):
1. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att alla
nämnder inklusive nämnden för arbete och välfärd ska redovisa sin
statistik utifrån ett genusperspektiv.
2. Kommunfullmäktige ger nämnden för arbete och välfärd i uppdrag
att se om statistiken är möjlig att ta fram i samarbete med universitet
eller högskola
Per Schöldberg (C) med instämmande av Oliver Rosengren (M): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) ställer yrkandena mot varandra
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 282

Dnr 2016-00673

Medborgarförslag om bostäder för polisstudenter
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
Den 9 juni 2016 inkom ett medborgarförslag till Växjö kommun med förslag
om att Växjö kommun ska erbjuda gratis eller kraftigt subventionerade
lägenheter för polisstudenter i Araby.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 393/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
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§ 283

Dnr 2015-00031

Godkännande av investering för ombyggnad av
Storgatan 50/52 för grundskola - Elin Wägnerskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens begäran att i
samarbete med Vöfab och lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation
avseende om- och tillbyggnad av Elin Wägnerskolan för en total
investeringsutgift, baserad på anbud, på 104 Mkr samt med en tillkommande
hyra på totalt 7,4 Mkr/år.
Bakgrund
Utbildningsförvaltningen har möjlighet att i samarbete med VÖFAB skapa
en ny skolenhet i Växjös centrala stadsdelar på Storgatan 50/52. Dessa
fastigheter har använts som olika ändamålslokaler i främst kommunal regi.
Dessa verksamheter har nu flyttat till andra lokaler. Efter anpassning inför
höstterminen 2016 och därefter om- och tillbyggnad av skolan kan det mesta
av lokalytorna vara möjliga att använda som skollokaler för i första hand
årskurserna 4-9. Vid årsskiftet 16/17 kommer måltidsenheten att överta
lokalansvaret för köken men fram tills dess är utbildningsnämnden beställare
av byggnationer. Investeringsutgiften för köket ingår i ovan nämnda belopp
med 37,1 Mkr och hyra med 2,7 Mkr/år.
Utbildningsnämnden beslutade § 105/2016 att ge förvaltningen i uppdrag att
i samarbete med Vöfab och lokalförsörjningsgruppen genomföra
byggnation avseende om- och tillbyggnad av Elin Wägnerskolan.
Enligt regelverket ska investeringar som överstiger 10 mkr skall beslutas av
kommunfullmäktige. Ärendet har därför skickats till kommunfullmäktige för
godkännande.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 2 juni redogjort för ärendet och lämnat
förslag till beslut. I förslaget redogörs för kostnader, planering m.m.
Arbetsutskottet har i § 365/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänner utbildningsnämndens
begäran att i samarbete med Vöfab och lokalförsörjningsgruppen genomföra
byggnation avseende om- och tillbyggnad av Elin Wägnerskolan för en total
investeringsutgift, baserad på anbud, på 104 Mkr samt med en tillkommande
hyra på totalt 7,4 Mkr/år.
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§ 284

Dnr 2016-00639

Revidering av verksamhetsområde för kommunens
allmänna vatten- och avloppsanläggning
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer ny gräns för verksamhetsområde för allmän
vatten- och avloppsanläggning enligt lagen om allmänna vattentjänster i
enlighet med tekniska nämndens förslag i § 77/2016.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 77/2016 hemställt att kommunfullmäktige
fastställer ny gräns för verksamhetsområde för allmän vatten- och
avloppsanläggning enligt lagen om allmänna vattentjänster. Revideringen av
verksamhetsområdena föranleds av VA-utbyggnad i samband med
exploatering och utökning av verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 368/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ny gräns för
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning enligt lagen
om allmänna vattentjänster i enlighet med tekniska nämndens förslag i §
77/2016.
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§ 285

Dnr 2016-00517

Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Värend
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2015 för Växjö
samordningsförbund.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Växjö
samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Bakgrund
Växjö kommun har i egenskap av medlem i kommunalförbundet
Samordningsförbundet Värend fått årsredovisningen för verksamhetsåret
2015 tillsänt sig. Kommunfullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för
styrelsen.
Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Växjö
och Alvesta samordningsförbund gick samman. Medlemmar är
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg, Växjö kommun
samt Alvesta kommun. Förbundet är en fristående juridisk person som
bildats enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Försäkringskassan svarar för både sin och arbetsförmedlingens insats (50 %).
Region Kronoberg står för 25 %. Alvesta kommun och Växjö kommun står
för 25 % tillsammans.
Syftet med samordningen är att uppnå en fungerande och effektiv struktur
där berörda myndigheter kan mötas och samverka på alla systemnivåer.
Målgruppen är arbetslösa personer i förvärvsaktiv ålder, vanligen 20-64 år,
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 9 juni 2016 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att bokslutet för
2015 redovisar ett underskott på – 116 tkr jämfört med ett underskott på –
342 tkr för 2014. Revisorerna i Växjö Samordningsförbund har tillstyrkt att
förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet.
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Arbetsutskottet har i § 370/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2015 för Växjö
samordningsförbund.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Växjö
samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
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§ 286

Dnr 2016-00652

Årsredovisning för VoB Kronoberg för 2015
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och
revisionsberättelsen för 2015 för VoB Kronoberg.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i VoB Kronoberg
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Bakgrund
Växjö kommun har i egenskap av medlem i kommunalförbundet VoB
Kronoberg fått årsredovisningen tillsänt sig. Kommunfullmäktige har att ta
ställning till ansvarsfrihet för VoB Kronobergs styrelse för verksamhetsåret
2015.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 7 juni 2016 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att efter
finansiella poster uppgår årets resultat till ett överskott på 27 tkr (360 tkr).
Det svagare resultatet mot tidigare år beror på uppfräschning av lokalerna i
både Växjö och Ljungby, inköp av nya möbler till mottagningarna samt att
bemannings-företag anlitats.
Arbetsutskottet har i § 366/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och
revisionsberättelsen för 2015 för VoB Kronoberg.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i VoB Kronoberg
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
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§ 287

Dnr 2016-00795

Ändring i arvodesbestämmelser för förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande ändringar av § 5 i
Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda i Växjö kommun:
 Fast arvode för ordförande i integrationsberedning på 5 timmar
utgår
 Fast arvode för ordförande i miljö- och hållbarhetsberedningen på
5 timmar tillkommer.
2. Förändringen gäller retroaktivt från och med den 1 augusti 2016.
Bakgrund
Ärendet har initierats av kommunstyrelsens ordförande mot bakgrund av
förändringar av integrations- och mångfaldsberedningen samt miljö- och
hållbarhetsberedningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 398/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna följande ändringar av § 5 i
Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda i Växjö kommun:
 Fast arvode för ordförande i integrationsberedning på 5 timmar utgår
 Fast arvode för ordförande i miljö- och hållbarhetsberedningen på 5
timmar tillkommer.
Förändringen gäller retroaktivt från och med den 1 augusti 2016.
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§ 288

Dnr 2016-00718

Redovisning av partistöd för år 2015
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för 2015.
Bakgrund
Enligt kommunens riktlinjer för partistöd ska partier som erhåller partistöd
årligen redovisa hur partistödet har använt föregående verksamhetsår.
Samtliga partier som erhållit partistöd har lämnat redovisningar av hur
partistödet har använts.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 397/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna partiernas redovisning av
partistöd för 2015.
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§ 289

Dnr 2016-00471

Anslutning av nya medlemmar samt ny
förbundsordning för Sydarkivera
Kommunstyrelsens förslag
1. Fullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya
förbundsmedlemmar och ekonomi.
2. Fullmäktige godkänner sin del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019.
3. Beslutet villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar
motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för
kommunalförbundet Sydarkivera. Enbart kommuner och
regionförbund som innan årsskiftet 2016-2017 beslutar om ny
förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet
Sydarkivera.
4. Fullmäktige beslutar att inte överlämna arkivmyndighetsansvaret till
Sydarkivera.
Bakgrund
Växjö kommun är sedan 2015-01-01 medlemmar i kommunalförbundet
Sydarkivera. Syftet med medlemskapet är att förbundet ska sköta den
långsiktiga digitala arkiveringen av kommunens information.
Följande kommuner har nu lämnat avsiktsförklaring om medlemskap till
förbundet: Bromölla, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Olofström, Osby,
Oskarshamn, Vimmerby och Östra Göinge. Avsiktsförklaringen fastställer
roller och ansvar och vilka åtaganden den deltagande organisationen tar på
sig i arbetet med att bli medlem i förbundet.
Kommunalförbundet Sydarkivera har i underlag inkommit med bland annat
förslag till ny förbundsordning.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse redogjort för ärendet och lämnat förslag
till beslut. Förbundsordningen beskriver att medlemskommuner endast
överlämnar arkivmyndighetsansvaret till kommunalförbundet genom att anta
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Sydarkiveras arkivreglemente. Detta har Växjö kommun inte gjort och
avvaktar i nuläget om det ansvaret ska
överlämnas.
Arbetsutskottet har i § 396/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya
förbundsmedlemmar och ekonomi.
2. Fullmäktige godkänner sin del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019.
3. Beslutet villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar
motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för
kommunalförbundet Sydarkivera. Enbart kommuner och
regionförbund som innan årsskiftet 2016-2017 beslutar om ny
förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet
Sydarkivera.
4. Fullmäktige beslutar att inte överlämna arkivmyndighetsansvaret till
Sydarkivera.
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§ 290

Dnr 2015-00733

Antagande av detaljplan Växjö 10:41 m.fl (norra
stationsområdet) i Växjö
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar detaljplaneförslag upprättat den 4 april 2016.
Med hänvisning till utlåtande 2016-05-30 ska framförda synpunkter inte
föranleda annan ändring av det granskade planförslaget än det som framgår
av utlåtandet.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att skapa nya bebyggelsekvarter för stadens
utvidgning av centrum och stadskärnan. I de nya bebyggelsekvarteren skapas
förutsättningar för bl.a. ett större resecentrum, som ska möta stadens
framtida behov. Busstrafiken föreslås också få en ny lösning för lokaloch/
regionaltrafik. Delar av Norra Järnvägsgatan planeras användas för
uppställning av bussar för lokaltrafik; regionaltrafik kommer att trafikera på
en ny lokalgata/bussgata som anläggs parallellt med järnvägen.
Syftet med detaljplanen är också att säkerställa en fungerande och attraktiv
offentlig miljö, som allmän plats (gata/torg/bro/park) och hur den ska
användas. I ett så centralt läge och som en del av riksintresset för
kulturmiljön är det oerhört viktigt hur de nya bebyggelsekvarteren ska möta
offentliga ytor och närliggande bebyggelse, samt hur allt ska gestaltas.
Beslutsunderlag
Byggnadsnämnden har i § 146/2016 beslutat att godkänna
detaljplaneförslaget upprättat 2016-04-04 och överlämnat det till
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kapitlet 27 § plan- och
bygglagen. Med hänvisning till utlåtande 2016-05-30 ska framförda
synpunkter inte föranleda ändring av det granskade planförslaget än det som
framgår av utlåtandet.
Kommunchefen har i en skrivelse den 1 augusti 2016 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
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Arbetsutskottet har i § 381/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplaneförslag upprättat den
4 april 2016.
Med hänvisning till utlåtande 2016-05-30 ska framförda synpunkter inte
föranleda annan ändring av det granskade planförslaget än det som framgår
av utlåtandet.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Tony Lundstedt (S): Bifall till
arbetsutskottets förslag med följande tillägg: Kommunstyrelsen gör följande
uttalande:
Det är synnerligen viktigt att planen innehåller tillräckligt med
välbelägna och bekväma cykelparkeringar. En växande stad med
bilfritt centrum ska ta höjd för en starkt växande cykeltrafik. Det ska
vara lätt och säkert att cykla.
Nils Fransson (L) med instämmande av Anna Tenje (M) och Per Schöldberg
(C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) ställer yrkandena mot varandra
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 291

Dnr 2016-00213

Kommunens revisorers granskningsrapport rörande
nämnden för arbete och välfärds styrning, uppföljning
och kontroll
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige lämnar svar i enlighet med nämnden för arbete och
välfärds beslut i § 53/2016 på kommunens revisorers granskningsrapport
rörande nämndens styrning, uppföljning och kontroll.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av revisorerna i Växjö kommun granskat nämnden för
arbete och välfärds styrning, uppföljning och kontroll. En fördjupad
granskning har gjorts med syftet att ge underlag till bedömning av den
interna kontrollen, resultaten och rapporteringen. Granskningen hör till
revisionsåret 2015.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att nämnden för arbete och välfärds
styrning, uppföljning och kontroll över verksamheten delvis fungerar på ett
tillfredsställande sätt med avseende på innehåll, omfattning och
genomförande. En tydligare styrning, uppföljning och kontroll skapar
möjlighet att vidareutveckla verksamheten.
Revisionen har ger ett antal rekommendationer för att förbättra arbetet inom
olika områden.
Kommunens revisorer har den 9 februari 2016 till fullmäktige överlämnat
granskningsrapporten. Granskningsrapporten har därefter remitterats till
nämnden för arbete och välfärd för yttrande.
Beslutsunderlag
Enligt gällande rutin ska samtliga svar på granskningsrapporter från
kommunens revisorer som rör nämnder och bolag slutligt lämnas av
kommunfullmäktige.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 53/2016 beslutat ge presidiet i
uppdrag att följa upp åtgärdsplanen med stöd av förvaltningschef och
förvaltningsekonom. Uppföljningen ska återrapporteras till nämnden
successivt under 2016 och slutligt innan årsrapporten 2016.
Arbetsutskottet har i § 395/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att lämna svar i enlighet med nämnden
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för arbete och välfärds beslut i § 53/2016 på kommunens revisorers
granskningsrapport rörande nämndens styrning, uppföljning och kontroll.
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§ 292

Dnr 2016-00626

Anmälan om fjärrvärme- och närvärmepriser 2017
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar anmälan av beslut om ändring av fjärrvärmeoch närvärmepriser för 2017.
Bakgrund
Växjö Energi AB:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde 2016-06-07 att
höja fjärrvärme- och närvärmepriserna från år 2017 med 1 % för
näringsfastigheter och 0,5 % för småhus i Växjö, Ingelstad, Rottne och
Braås. Totala avgiftshöjningen för näringsfastigheter läggs på effektdelen
och för småhus på månadsavgiften.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 8 juni 2016 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att motiven till
höjningen är att elpriserna och elcertifikatpriserna är fortsatt låga, vilket ger
minskade intäkter. För närvärme är produktionskostnaderna högre i små
värmeanläggningar och bränslepriserna är något högre för 2017 vilket ger
lägre lönsamhet.
Arbetsutskottet har i § 367/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige besluta att notera anmälan av beslut om ändring
av fjärrvärme- och närvärmepriser för 2017.
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§ 293

Dnr 297092

Övrigt
Inga övriga frågor behandlades.
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