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Justering
Justerare

Malin Lauber

Plats och tid

Kommunkansliet

Justerade paragrafer

§§ 249-292

Ajournering

Kl. 14:20 – 14:35 för fika och genomläsning av
handlingar.

Anmärkning

Ingen allmänhetens frågestund genomfördes då
ingen allmänhet fanns på plats för att ställa frågor.

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Erika Gustavsson

Ordförande

……………………………………
Anna Tenje

Justerare

……………………………………
Malin Lauber
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2018-08-14 är justerat.
Anslagsdag

2018-08-20

Anslaget tas ner

2018-09-11

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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§ 249

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Malin Lauber (S) till att justera protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska besluta vem som jämte ordförande ska justera
protokollet.

Justerandes sign
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§ 250

Dnr 323355

Information om nomineringar till Träbyggnadspriset
2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Stadsarkitekt Henrik Wibroe presenterar de tre projekt som nominerats till
Växjö kommuns träbyggnadspris 2018. De nominerade är flerbostadshusen
Pelarsalen, Strandsnäckan och Vallen. Det är första gången priset delas ut i
Växjö kommun, och beslut om vinnare tas på kommunstyrelsens
sammanträde den 2 oktober. Prisutdelning äger rum 25 oktober.
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§ 251

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Gunnar Storbjörk (S) informerar om att nyhetsbyrån Reuters besökt miljöoch hållbarhetsberedningen idag. De arbetar med ett reportage om Växjö
kommuns miljöarbete.
Carin Högstedt (V) informerar om att hon deltagit i en
tillgänglighetsvandring på Grand Samarkand. Även Eva Johansson (C)
deltog.
Per Schöldberg (C) informerar om att en huvudvattenledning igår kväll
grävdes av i Öjaby, men att denna nu är lagad. Vidare informerar Schöldberg
om att han deltagit i ett möte på länsstyrelsen med anledning av sommarens
torka. Även Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S) var där.
Anna Tenje (M) informerar om att hon pratat med Växjö kommuns
säkerhetschef Marcus Holmqvist om att undersöka möjligheten att ha
överfallslarm i valstugorna.
Sofia Stynsberg (M) informerar om att en oberoende utredning kommer ske
gällande hur det faktum att Växjö kommun hämtar vatten i Bergåsen i
Ljungby påverkar Ljungby kommuns vattentillgång. Detta med anledning av
en del artiklar i lokalmedia under sommaren. Växjö kommuns egen
utredning har tidigare visat att detta inte påverkar.
Monica Skagne, kommunchef, informerar om att kommunledningen
tillsammans med bland annat räddningstjänst och polisen hela sommaren
haft förebyggande krismöten en gång i veckan. På det stora hela har
sommaren fungerat bra.
Vidare informerar kommunchefen att de kommunala bostadsbolagen
Växjöbostäder och Vidingehem fått en del klagomål rörande varma
lägenheter och har därför gått ut med information hur man kan agera för att
undvika att släppa in allt för mycket varm luft i lägenheterna.
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Anna Tenje (M) framför en eloge till kommunledningen som hanterat
sommaren och semestertiden mycket väl.

Justerandes sign
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§ 252

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Catharina Winberg (M) informerar om att Växjö kommun, med anledning av
bosättningslagen fram till 25 juni 2018 bosatt 42 personer. Under 2018 ska
totalt 65 personer ha fått en bostad genom lagen.
Vidare informerar Winberg om att Växjöbostäder totalt återtagit 90
lägenheter sedan 2016 på grund av otillåten andrahandsuthyrning. 20
lägenheter i beståndet kommer besökas och utredas gällande trångboddhet.
Slutligen informerar Winberg om att fastigheten Docenten nu är färdigställd.
Fastigheten innehåller 248 studentlägenheter, och över hälften är uthyrda.
Bygget av 85 lägenheter i kvarteret Arken vid sjön Trummen pågår.
.
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§ 253

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
gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 21 maj 2018 till 5 juli 2018.
Beslut som redovisas i liggare är registrerade 5 juni till 4 juli 2018.
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§ 254

Dnr 2018-00007

Redovisning av protokoll 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 29 maj, 5 juni och 9 juni
redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 18
juni redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö kommunföretag AB:s protokoll från 20 juni redovisas för
kommunstyrelsen.
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§ 255

Dnr 2018-00051

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
juni 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport efter juni 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 § 335/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
månadsrapport efter juni 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 juni 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
helårsprognosen är beräknad till ett förväntat överskott på 1,5 miljoner
kronor sammantaget för kommunstyrelsens samtliga verksamheter.
Kostnadsökningar inom färdtjänsten måste budgeteras genom
kostnadsminskningar inom kommunledningsförvaltningens 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 miljoner kronor att
balansera eventuella avvikelser med. Förutsättningen för prognosen är att
förändringen av semesterlöneskulden stannar runt noll vid årets slut, att
kostnaderna i övrigt hålls så låga som möjligt även resten av året och att
förvaltningens intäkter kommer in som planerat.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
Förvaltningsekonomen
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§ 256

Dnr 2017-00639

Redovisning av Uppdrag om att utreda konsekvenserna
av vinstbegränsning för kommunens ekonomi och
verksamhetsplanering- Anna Tenje (M)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner den redovisade rekommendationen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en
förvaltningsöverskridande beredskapsprocess, enligt utredningens
rekommendation, i syfte att kunna hantera större bortfall av välfärdsföretag
oavsett vilken yttre omständighet som påverkar.
Bakgrund
Den så kallade Välfärdsutredningen överlämnade 8 november 2016
betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) till regeringen.
18 januari 2018 överlämnade regeringen en lagrådsremiss, Tillstånd att
ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och
skollagsreglerad verksamhet, där förslag till lagändringar lämnas med
anledning av förslagen i nämnda betänkande.
Regeringens proposition 2017/18:159 kom 20 mars och denna
utredning avser att ta hänsyn till den senaste informationen gällande de
konsekvenser som ett lagförslag kan tänkas utgöra.
I § 109 gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att ta fram en
beskrivning och konsekvensanalys för Växjö kommuns ekonomi och
verksamhet ifall riksdagen beslutar enligt regeringens förslag om
vinstbegräsningar i välfärden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 309/2018 föreslagit nedanstående beslut till
kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner den redovisade rekommendationen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en
förvaltningsöverskridande beredskapsprocess, enligt utredningens
rekommendation, i syfte att kunna hantera större bortfall av välfärdsföretag
oavsett vilken yttre omständighet som påverkar.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 26 april 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att vinster i
välfärden är något som med största sannolikhet kommer att påverka
Växjö kommun på ett eller annat sätt. Den mest uppenbara risken gällande
utredningen (Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78 eller regeringens
proposition 2017/18:159) som finns idag är att verksamheter, så kallade
välfärdsbolag, kan komma att avveckla sin verksamhet.
Denna utredningen (Konsekvenser av SOU 2016:78 och Regeringens
proposition 2017/18:159) gör gällande att Växjö kommun bör se över en
gemensam beredskapsprocess i händelse av att ett större antal
välfärdsföretag skulle kunna tänkas avvecklas. Denna process skall dock inte
bara vara kopplad till de lagförslag som utredningen föreslår om vinster i
välfärden, utan kunna användas oavsett anledning till förändring, det vill
säga att Växjö kommun på ett strukturerat sätt i form av en
beredskapsprocess skall stå rustad för de omständigheter som kan tänkas
påverka verksamheterna i välfärdsbolagen.
Antagandet att ett lagförslag likt det som presenteras i utredningen skulle
innebära en stor utmaning för kommunen rent organisatoriskt. Redan idag
finns det risker som man måste ta hänsyn till så som exempelvis konkurser.
Denna utredning föreslår att en gemensam beredskapsprocess bör ses över
för berörda förvaltningar i syfte att kunna agera proaktiv i händelse av en
större påverkan från omvärlden som Växjö kommun inte kan påverka.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Alla nämnder och styrelser
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§ 257

Dnr 2017-00669

Redovisning av uppdrag till Växjö Energi AB om att
samordna insatserna kring laddinfrastruktur
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 370/2017 gett Växjö Energi AB (Veab) i uppdrag
att samordna insatserna för att ta fram en affärsplan för laddinfrastruktur i
Växjö kommun och för Växjö kommunkoncern.
Kommunstyrelsen gav även i § 370/2017 Veab i uppdrag, att i samarbete
med bolag och förvaltningar, samordna beställningar och leveranser av
laddstationer inom kommunkoncernen. Samordningsansvar omfattar även
publika laddstationer, som drivs av kommunala förvaltningar och bolag.
Veab ska vara intern leverantör av dessa laddstationer.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 347/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av uppdraget.
Veab har i en skrivelse, daterad 15 juni 2018, inkommit med en
återrapportering och lägesrapport för uppdraget. Sammanfattningsvis
framgår det av skrivelsen att:
• en fördjupad analys av kommunbolagens och förvaltningarnas behov
och samordningsmöjligheter är genomförd. Kvarstår gör en
detaljerad planering samt bostadsbolagens infrastruktur för boende.
• ett affärskoncept genom pilotprojektet tillsammans med
förvaltningen för arbete och välfärd är fastställt.
• en fördjupad benchmarking med ytterligare kommuner är genomförd.
• ramavtal för hårdvara och mjukvara, service och underhåll är
upphandlat.
• medfinansiering från Klimatklivet har beviljats.
• plan för uppsättning av laddstationer som ingick i ansökan om
klimatklivet är genomförd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
18 (74)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-08-14

Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Energi AB
Alla nämnder och styrelser
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§ 258

Dnr 2016-00783

Redovisning av uppdrag att kartlägga och
implementera ledningsprocessen
ekonomi/finans/verksamhetsstyrning, kontroll och
uppföljning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av kartläggning och
implementering av ledningsprocesser för ekonomi: budget och uppföljning,
finans och intern kontroll.
Bakgrund
På uppdrag av kommunens revisorer gjorde PWC 2016 en granskning
rörande kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Rekommendationer från
granskningen lämnades till kommunstyrelsen, dnr 2016–00209.
Med anledning av granskningen beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt
kommunchefen att påbörja arbetet med att kartlägga och implementera
ledningsprocessen för ekonomi samt att ge arbetsgruppen för intern kontroll i
Växjö kommunkoncern i uppdrag att arbeta vidare med områden och
uppgifter. Kommunstyrelsen beslutade också om att kommunchefen skulle
återrapportera vidtagna åtgärder.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 348/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna återrapportering av kartläggning och implementering av
ledningsprocesser för ekonomi: budget och uppföljning, finans och intern
kontroll.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 27 juni 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att översyn har gjorts av samtliga ledningsprocesser
avseende ekonomi. Ett flertal åtgärder och insatser har implementerats,
exempelvis en tydligare struktur för datainsamling i budgetprocessen,
systemstöd för verksamhetsstyrning, införande av finansråd samt ett
koncernövergripande nätverk för intern kontroll. Ekonomifrågorna hanteras
numera koncernövergripande tillsammans med ekonomicheferna på bolagen
och ekonomer på förvaltningarna. Kartläggning och implementering av
ledningsprocesser ekonomi bedöms i ett första skede vara klart. Förvaltning
av processerna innebär ett ständigt förbättringsarbete där åtgärder för
effektiva arbetssätt och metoder med leveranser som håller hög kvalitet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
20 (74)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-08-14

kontinuerligt eftersträvas.
I skrivelsen redovisar kommunchefen i detalj de vidtagna åtgärder och status
avseende kartläggning och implementering av ledningsprocess ekonomi
uppdelat på finans, budget och uppföljning och intern kontroll.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschef
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§ 259

Dnr 2018-00317

Redovisning av uppdrag om sambruk
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
I Växjö kommuns budget för 2017 står följande under rubriken Ett tryggare
Växjö: ”Växjö kommun ska utreda möjligheten till ökat samarbete mellan
Värends räddningstjänst och omsorgsförvaltningen.”. Syftet med uppdraget
är att med gemensamma insatser öka trygghet och säkerhet för såväl
målgrupper inom socialtjänstens område som medborgare i allmänhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 349/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 28 maj 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
en detaljerad redogörelse av utredningen återfinns i rapporten Sambruk,
daterad 14 maj 2018.
Utredningen visar på en inventering av vad som redan görs och av områden
som kan ge ökad effekt genom samverkan över verksamhetsgränser, i dagligt
tal kallat sambruk. Uppdraget har sedan överförts till Värends
räddningstjänst.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
kommuner och landsting (SKL) definierar sambruk som ”förhållandet att
olika myndigheter/ organisationer/företag/etc. i samhället gemensamt brukar
de jour- och beredskapsresurser som finns tillhands för skydd mot olyckor
och andra akuta händelser”. Flera kommuner bedriver redan idag sådan
verksamhet. I Växjö kommun har flera åtgärder redan vidtagits och
genomförs rutinmässigt.
Orsaken till utredningen kan hämtas i det utökade uppdrag som
Räddningstjänsten Väst har genom sina ägardirektiv. De har ansvaret för att
förebygga och avhjälpa oönskade händelser med målen att de oönskade
händelserna ska bli färre och kostnaden för dem som ändå inträffar ska
minska. Därigenom ska den upplevda tryggheten i samhället öka.
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Politiker och tjänstepersoner från Växjös och Alvestas omsorgsförvaltningar
och Värends räddningstjänst genomförde ett studiebesök vid
Räddningstjänsten Väst den 21 april 2016 där ingående information
lämnades om hur Räddningstjänsten Väst arbetar mot oönskade händelser.
I Växjö har flera åtgärder redan vidtagits och genomförs rutinmässigt.
Utredningen visar på några områden som bör utredas vidare, bland annat
inventeringen av kommunala larm, individanpassat brandskydd,
personalförsörjning och finansiering av brandskyddsutbildning för
kommunal personal.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
För kännedom
Omsorgsnämnden
Värends Räddningstjänst
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§ 260

Dnr 2018-00243

Skrivelse om initiativet "Tobacco Endgame" och
"Rökfritt Sverige 2025"- Tomas Thornell (S) och Jon
Malmqvist (KD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger sitt stöd till initiativet Tobacco Endgame – ett Rökfritt
Sverige 2025.
Bakgrund
Tomas Thornell (S) och Jon Malmqvist (KD) har i en skrivelse som inkom
till kommunstyrelsen i april 2018 föreslagit att kommunstyrelsen ställer sig
bakom initiativet ”Tobacco Endgame” och ”Rökfritt Sverige 2025”.
Thornell och Malmqvist skriver att ett flertal kommuner har ställt sig bakom
initiativet, och menar att det finns många fördelar med att även Växjö
kommun ställer sig bakom detta.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 325 föreslagit att kommunstyrelsen ger sitt stöd till
initiativet Tobacco Endgame – ett Rökfritt Sverige 2025.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 9 maj 2018 redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår att Växjö kommun arbetar med Agenda 2030 där
rökning beskrivs som en livsstilsbetingad riskfaktor. Rökning är en global
hälsoutmaning där svenskt engagemang och agerade behövs. Agenda 2030delegationen anser att ohälsosamma matvanor, låg fysisk aktivitet samt
tobak- och alkoholkonsumtion utgör de största riskfaktorerna för icke
smittsamma sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
Växjö kommun har antagit Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronoberg
Län där minskad rökning är ett prioriterat målområde. I Kronoberg växer
flickor och pojkar samt kvinnor och män upp i ett samhälle fritt från
narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador
orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.
Genom att ställa sig bakom Tobacco Endgame- ett Rökfritt Sverige 2030 ger
Växjö kommun också stöd för det egna tobakspreventiva arbetet.
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Yrkanden
Tomas Thornell (S) med instämmande av Jon Malmqvist (KD): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Hållbarhetschefen
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§ 261

Dnr 2018-00341

Skrivelse om hantering samt beredning av
överklaganden- Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att besluta om en förändring i
delegationsordningen där kommunstyrelsens ordförande ges delegation att
besluta om vilka beslut och domar som ska överklagas.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen där
hon hemställer att Växjö kommun ändrar sin hantering av överklaganden och
bereder dem som andra ärenden; öppet och med möjlighet för valda
ledamöter att ha olika åsikter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 326/2018 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
skrivelsen med att besluta om en förändring i delegationsordningen där
kommunstyrelsens ordförande ges delegation att besluta om vilka beslut och
domar som ska överklagas.
Ordförande har i en skrivelse daterad 11 juni 2018 föreslagit att
kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att kommunstyrelsen inte är
beredd att ändra i hanteringen av överklaganden, mot bakgrund att det skulle
få mycket långtgående konsekvenser. Den ordning som nu finns bedöms
vara tillräcklig och när det finns skäl tas ärendet upp i arbetsutskottet innan
beslut. Det är kommunstyrelsens presidium som gör bedömningen av vilka
överklagandeärenden som skall tas upp i arbetsutskottet.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att beslut om
en förändring i delegationsordningen där kommunstyrelsens arbetsutskott
ges delegation att besluta om vilka beslut och domar som ska överklagas.
Om tid medger ska kommunstyrelsen besluta.
Per Schöldberg (C) med instämmande av Oliver Rosengren (M): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Chefsjuristen
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§ 262

Dnr 2018-00338

Skrivelse rörande granskning av ekonomin i bygget av
nytt kommunhus- Gunnar Storbjörk (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att revisionsbyrån EY, som
utsetts till extern granskare för arbetet med kommunhusprojektet, kommer
redogöra för projektets ekonomi på kommunfullmäktiges sammanträde den
28 augusti.
Bakgrund
Gunnar Storbjörk (S) har i en skrivelse som inkom till kommunstyrelsen i
juni 2018 föreslagit att EY:s granskning av ekonomin i bygget av nytt
kommunhus ska delredovisas för allmänheten senast 31 augusti 2018, det
vill säga innan valet den 9 september.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 345/2018 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
skrivelsen med att revisionsbyrån EY, som utsetts till extern granskare för
arbetet med kommunhusprojektet, kommer redogöra för projektets ekonomi
på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti.
Yrkanden
Gunnar Storbjörk (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Projektledare kommunhus
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§ 263

Dnr 2018-00321

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björkas ansökan om ett
tillfälligt lån
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner tillfällig utlåning av 150 000 kronor till
Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka till en marknadsmässig ränta samt
påslag för borgensavgift. Lånet avser perioden från och med 1 september
2018 till och med 15 januari 2019.
Bakgrund
Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka har ansökt om ett tillfälligt lån på
150 000 kronor. Lånetiden beräknas från 1 september 2018 och som längst
till 15 januari 2019. Stiftelsen äger tre byggnader som samtliga är
byggnadsminnesförklarade; Kyrkstallet, huvudbyggnaden och skrivarstuga.
Lånet avser målning av fönster i huvudbyggnaden.
Den totala kalkylen för arbetet beräknas nu uppgå till 190 300 kronor. De har
ansökt och fått beviljat investeringsbidrag från Länsstyrelsen. Stiftelsen är i
behov av ett lån för att klara likviditeten fram till dess att stödet från
Länsstyrelsen utbetalas. Banken beviljar inget lån. Stiftelsen har ett
långsiktigt kulturavtal om 165 000 kronor per år med Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 341/2018 föreslagit kommunstyrelsen godkänner
tillfällig utlåning av 150 000 kronor till Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka
till en marknadsmässig ränta samt påslag för borgensavgift. Lånet avser
perioden från och med 1 september 2018 till och med 15 januari 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 29 juni 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att vid en
utlåning till Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka bör räntan vara
marknadsmässig med ett påslag motsvarande borgensavgiften. En
förutsättning för att bevilja ett lån är att Länsstyrelsenföreningen har beviljat
stöd till åtgärden. Länsstyrelsen beviljade den 20 juni 2018 ett stöd på
171 270 kronor inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 och övrigt
offentligt stöd, nr 2018-2248. Resten är egen finansiering.
Yrkanden
Eva Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka
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§ 264

Dnr 2018-00274

Ansökan om lån och driftsbidrag för AB Isyta för alla
och projekt konstisbana i Öjaby
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen är positiv till initiativet, men avslår föreningens
ansökan om kommunalt lån med anledning av att föreningen inte
uppfyller de av kultur-och fritidsnämnden fastställda kriterierna.
2. Kommunstyrelsen avslår föreningens ansökan om driftbidrag då det
sökta driftbidraget inte står i proportion till verksamhetens omfattning.
Dessutom finns redan i kommunen en konstfrusen isbana.
Bakgrund
Öjaby Idrottssällskap har till kommunstyrelsen inkommit med ansökan om
kommunalt lån på 8 000 000 kronor och driftsbidrag för anläggande av
konstfrusen isbana i Öjaby på 761 000 kronor. Kommunstyrelsen har skickat
ärendet på remiss till kultur- och fritidsnämnden.
Syftet med konstisbanan är att inspirera till ökad fysisk aktivitet och för att
förbättra förutsättningarna för föreningen att utveckla sin barn- och
ungdomsverksamhet.
Föreningen har tidigare aviserat att de på egen hand kan finansiera
anläggandet av konstisbana, men har i dialog med kultur- och
fritidsförvaltningen berättat att detta endast kommer att täcka delar av den
totala ytan. För att klara anlägga hela bandybanan ansöker nu föreningen om
medel från kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 357/2018 föreslagit nedanstående beslut:
1. Kommunstyrelsen är positiv till initiativet, men avslår föreningens
ansökan om kommunalt lån med anledning av att föreningen inte
uppfyller de av kultur-och fritidsnämnden fastställda kriterierna.
2. Kommunstyrelsen avslår föreningens ansökan om driftbidrag då det
sökta driftbidraget inte står i proportion till verksamhetens omfattning.
Dessutom finns redan i kommunen en konstfrusen isbana.
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Kultur- och fritidsnämnden har i § 60/2018 lämnat följande förslag till
kommunstyrelsen:
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att föreningens ansökan om kommunalt
lån avslås av kommunstyrelsen med anledning av att föreningen inte
uppfyller de av nämnden fastställda kriterierna.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att föreningens ansökan om driftbidrag
avslås av kommunstyrelsen då föreningens verksamhet är lågt prioriterad
med anledning av den mycket begränsade barn- och ungdomsverksamhet
som bedrivs. Dessutom finns redan i kommunen en konstfrusen isbana.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att ge
föreningen tid att uppfylla kriterierna.
Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar först om ärendet ska behandlas på dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att det ska behandlas på dagens
sammanträde.
Ordförande frågar sedan om Per Schöldbergs yrkande kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Öjaby Idrottssällskap
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 265

Dnr 2018-00394

Fastställande av särskilt pris för verksamhetsmark
avseende del av fastigheten Öjaby 28:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för verksamhetsmark inom
fastigheten del av Öjaby 28:1 i Öjaby, Växjö kommun. Priset för marken
inom berört område beslutas bli 250 kronor/m2 jämte villkor i övrigt,
bilaga 1.
Bakgrund
Detaljplanen för Öjaby 28:1 m.fl., Öjaby, Växjö kommun vann laga kraft
den 12 oktober 2017. Detaljplanen medger verksamheter och kontor samt
ger möjlighet att anordna gator och anläggning för teknisk försörjning.
Området är beläget utmed Nylandavägen, norr om Staples och är tänkt att
säljas för verksamheter i enlighet med gällande detaljplan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 342/2018 föreslagit att kommunstyrelsen fastställer
särskilt pris för verksamhetsmark inom fastigheten del av Öjaby 28:1 i
Öjaby, Växjö kommun. Priset för marken inom berört område beslutas bli
250 kronor/m2 jämte villkor i övrigt, bilaga 1.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 5 juli 2018, redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att företaget Hemfosa
äger idag den fastighet som Staples har sin verksamhet på. När Växjö
kommun sålde marken tecknades även ett optionsavtal som möjliggör en
expansion för Staples. Optionen innefattar ett område på cirka 23 000 m2
och ansluter mot Hemfosas fastighet. Detta optionsområde vill nu Hemfosa
förvärva.
Försäljningspris för marken föreslås bli 250 kronor/m2 och jämte villkor i
övrigt. Detta är samma pris som övrig mark norr om Staples, till Post Nord
samt Micropower, har sålts för.
Bedömning är att föreslagen prissättning är marknadsmässig i enlighet med
kommunens riktlinjer. Bilaga 1 visar det berörda området på en kartbild.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
34 (74)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-08-14

§ 266

Dnr 2018-00315

ICLD-finansierat samarbetsprojekt mellan Växjö
kommun och An Giang, Vietnam inom tema vatten
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Sofia Stynsberg (M) och Tony Lundstedt (S) som
politiska representanter till styrgruppen för det kommunala partnerskapet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att i samråd med berörda
förvaltningar ta fram projektansökningar till en ny styrgrupp och ett nytt
genomförandeprojekt med fokus på vatten och avloppsfrågor.
3. Kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen att underteckna
ansökningar, ekonomiska redovisningar och övriga handlingar inom ramen
för projekten.
Bakgrund
Växjö kommun och provinsen An Giang i södra Vietnam har arbetat
tillsammans inom miljöområdet sedan 2011. Flera projekt har genomförts
och i december 2017 avslutades ett välfungerande treårigt projekt med fokus
på kapacitetsutveckling inom avfallssektorn.
Vid det avslutande styrgruppsmötet i An Giang hösten 2017 diskuterades,
utöver de projekt som skulle avslutas, även samarbetet i stort. Båda parter
ansåg att samarbetet varit givande och att det fanns goda anledningar att
fortsätta relationen. Att arbeta strategiskt med vattenfrågor har identifierats
som det mest relevanta området att fortsätta samarbetet. En stor utmaning i
An Giang, inte minst i den största staden Long Xuyen, är den bristande
ytvattenkvaliteten som till stor del beror på en kraftig
avloppsvattenpåverkan. Staden kommer inom kort att ta sitt första
avloppsreningsverk i drift, vilket kommer att ta emot spillvatten från delar av
staden. Övrigt spillvatten, liksom dagvatten släpps idag, utan föregående
rening ut i närmaste vattendrag, vilket påverkar både miljö och människors
hälsa negativt.
I oktober 2017 ansökte Växjö kommun om medel hos ICLD för ett sex
månaders breddningsprojekt. Projektet beviljades medel och startade i
januari 2018. Syftet är att identifiera samarbetsområden som är till väsentlig
nytta för båda parterna, gemensamt arbeta fram en projektplan samt ombilda
styrgruppen. Projektet pågår för fullt och de preliminära resultaten bekräftar
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problembilden, An Giangs behov av kapacitetsutveckling inom området och
att det finns goda förutsättningar att ta fram en projektansökan för ett treårigt
projekt med relevans för båda parter. Då frågeställningarna ligger nära
tekniska förvaltningens VA-avdelnings ansvarsområden, är det rimligt att
den också föreslås vara huvudman för projektet men att projektet ska drivas i
nära samarbete med andra förvaltningar så som miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen och kommunledningsförvaltningens
planeringskontor.
ICLD kräver att det finns en styrgrupp vid genomförandeprojekt som
sträcker sig längre än ett år. En styrgrupp kan leda och samordna fler än ett
genomförandeprojekt. Styrgruppen ska bestå av två politiker – en från
majoritet och en från opposition samt två tjänstemän.
Styrgrupp och genomförandeprojekt drivs som två separata, men relaterade
projekt. Nästa ansökningsdatum för såväl genomförandeprojekt som
styrgruppen är den 15 oktober 2018 för projektstart 1 januari 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 324/2018 föreslagit nedanstående beslut:
1. Kommunstyrelsen utser Sofia Stynsberg (M) och Tony Lundstedt (S) som
politiska representanter till styrgruppen för det kommunala partnerskapet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att i samråd med berörda
förvaltningar ta fram projektansökningar till en ny styrgrupp och ett nytt
genomförandeprojekt med fokus på vatten och avloppsfrågor.
3. Kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen att underteckna
ansökningar, ekonomiska redovisningar och övriga handlingar inom ramen
för projekten.
Tekniska nämnden har i § 87/2018 föreslagit följande till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen utser två politiska representanter till styrgruppen för det
kommunala partnerskapet – en från majoritet och en från opposition.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att i samråd med berörda
förvaltningar ta fram projektansökningar till en ny styrgrupp och ett nytt
genomförandeprojekt med fokus på vatten och avloppsfrågor.
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3. Kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen att underteckna
ansökningar, ekonomiska redovisningar och övriga handlingar inom ramen
för projekten.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Tekniska nämnden
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
Sofia Stynsberg (M)
Tony Lundstedt (S)
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§ 267

Dnr 2018-00374

Finansiering nytt stations- och kommunhus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen för finansiering av stations och kommunhus. Det innebär att beslut om den långsiktiga finansieringen tas
senast under 2020, då förutsättningarna för ränteavdragen rimligen har
klarnat och stabilitet föreligger i frågan.
Bakgrund
Den 21 november 2017 tog kommunfullmäktige beslut om att bygga ett nytt
stations- och kommunhus. Vöfab är byggherre och ska äga och hyra ut
kommunhuset till Växjö kommun. I byggnationen ingår också nytt
stationshus som sedan ska säljas till Jernhusen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 337/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
handlingsplanen för finansiering av stations - och kommunhus. Det innebär
att beslut om den långsiktiga finansieringen tas senast under 2020, då
förutsättningarna för ränteavdragen rimligen har klarnat och stabilitet
föreligger i frågan.
Arbetsutskottet beslutade samtidigt att ge kommunchefen i uppdrag att
återkomma till utskottet senast 31 oktober 2018 med uppgift om hur stort
utrymmet för utlåning av kommunens överskottslikviditet bedöms vara.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 21 juni 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
den beräknade investeringen är 713 miljoner kronor. Jernhusen ska betala 45
miljoner kronor av detta i början av 2021. Det gör att nettoinvesteringen blir
668 miljoner kronor. Byggtiden beräknas till 2,5 år med byggstart den 3 april
2018 och färdigställande hösten 2020.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
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§ 268

Dnr 2018-00395

Kostnadsfördelning av omläggning av VA i Norra
Järnvägsgatan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal med tekniska förvaltningen
angående kostnadsfördelning för VA-omläggning i Norra Järnvägsgatan och
ger planeringschefen i uppdrag att underteckna avtalet.
Bakgrund
Arbetet omfattar två delar:
1. Nyanläggning av bussgata bakom gamla järnvägsstationen inklusive VA
och dagvattenmagasin med en beräknad slutkostnad på 5,5 miljoner kronor.
2. Förtida utbyte och förstärkning av VA-ledningar i Norra järnvägsgatan till
en beräknad kostnad av 14,7 miljoner kronor.
Överenskommelse har gjorts mellan planeringskontoret på
kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen som innebär att de
båda parterna delar på kostnaden med hänsyn till förtida utbyte av ledningar
samt ersättning av befintligt dagvattenmagasin som idag ligger inom den
planerade byggnationen på norra stationsområdet. Tekniska förvaltningen
har tagit beslut om sin del.
Detta innebär att den beräknade kostnaden för respektive part blir knappt 3
miljoner för bussgata och dagvattenmagasin och 7,5 miljoner för Norra
Järnvägsgatan. Totalt 10,5 miljoner kronor per part.
Tekniska förvaltningens intäkter för området beräknas till cirka 5,2 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 343/2018 föreslagit kommunstyrelsen godkänner
upprättat avtal med tekniska förvaltningen angående kostnadsfördelning för
VA-omläggning i Norra järnvägsgatan och ger planeringschefen i uppdrag
att underteckna avtalet.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 6 juli 2018, redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Kommunchefen har även upprättat ett förslag
till avtal som bilagts i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
39 (74)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-08-14

Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 269

Dnr 323386

Byte av sammanträdesdag för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträde den 4
september 2018 flyttas till den 11 september 2018 kl. 13.30.
Bakgrund
På grund av valrörelsen har ordförande initierat frågan om att byta
sammanträdesdag för kommunstyrelsen i september.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande har initierat ärendet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Alla chefer kommunledningsförvaltningen
Alla nämnder och styrelser
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§ 270

Dnr 2018-00357

Sammanträdestider för 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer för sin del förslag till preliminära
sammanträdestider för 2019.
Bakgrund
Ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och dess utskott har tagits fram.
Beslutet skickas till
För kännedom
Alla nämnder och styrelser
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§ 271

Dnr 2018-00235

Uppföljning enligt kommunallagen av de kommunalt
delägda bolagen för verksamhetsåret 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och konstaterar att den
verksamhet som bedrivits i de delägda kommunala bolagen Regionteatern
Blekinge-Kronoberg, Huseby Bruk AB, Småland Airport och Kulturparken
Småland AB under 2017 har 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
Arbetsutskottet har i § 344/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen och konstaterar att den verksamhet som bedrivits i de delägda
kommunala bolagen Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Huseby Bruk AB,
Småland Airport och Kulturparken Småland AB under 2017 har varit
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna. Regionteatern Blekinge-Kronoberg,
Huseby Bruk AB, Småland Airport och Kulturparken Småland AB har
lämnat redogörelser över verksamheten i respektive bolag för 2017.
Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Huseby Bruk AB, Småland Airport och
Kulturparken Småland AB har lämnat redogörelser över verksamheten i
respektive bolag för 2017.
Beslutet skickas till
För kännedom
Chefsjuristen
Ekonomi- och finanschefen
Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Huseby Bruk
Småland Airport
Kulturparken
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§ 272

Dnr 2018-00372

Redovisning av Växjö kommunföretag AB:s
skuldportfölj per 2018-04-30
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Växjö Kommunföretag AB:s
redovisning av skuldportföljen per den 30 april 2018.
2. Kommunstyrelsen noterar informationen om kommunens
borgensåtagande, upptagna lån samt utlåning.
Bakgrund
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) redovisar sin skuldportfölj per den 30
april 2018. Enligt finanspolicyn ska den redovisas till kommunstyrelsen vid
års- respektive delårsbokslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 346/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
Växjö Kommunföretag AB:s redovisning av skuldportföljen per den 30 april
2018, samt noterar informationen om kommunens borgensåtagande,
upptagna lån samt utlåning.
VKAB har inkommit med redovisning av sin skuldportfölj per den 30 april
2018, i en skrivelse daterad 18 juni 2018. Av skrivelsen framgår bland annat
att den totala låneskulden (exklusive Växjö Energi AB:s leasing och
bolagens koncernkontokredit) har ökat netto från årsskiftet med 84 miljoner
kronor. Videum har ökat sin låneskuld med 98 miljoner kronor och
Vidingehem med 16 miljoner kronor och Växjöbostäder har minskat sin med
30 miljoner kronor. Videum, Växjöbostäder och Vöfab utnyttjar
koncernkontot som byggkreditiv.
VKAB-koncernen har 6 439 miljoner kronor i lån med kommunal borgen.
Dessutom har koncernen lån från Växjö kommun på 377 miljoner kronor.
I borgensbeloppet ingår inte Växjö Energi AB:s leasing. Bolagens avgift för
borgen för årets fyra första månader uppgår till 17,5 miljoner kronor.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö kommunföretag AB
Ekonomi – och finanschef
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§ 273

Dnr 2018-00203

Yttrande över Finansdepartementets remiss av
betänkande Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar nedanstående synpunkter på Finansdepartementets
remiss av Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam
indelning – samverkan på regional nivå (2018:10):
• Växjö kommun ser positivt på att skapa en myndighetsgemensam indelning
och bedömer att det främjar samverkan och samordning av och med staten
på regional och lokal nivå. Inom arbetet med krisberedskap och totalförsvar
och i perspektiven före, under och efter en kris, finns ett stort värde i att
myndigheterna har samma regionindelning. Inte minst kan det underlätta
arbetet med myndighetsgemensamma regionala lägesbilder.
• Det remitterade förslaget gäller en storregional indelning av statliga
myndigheter. För att kommunernas samverkan med myndigheter ska vara
ändamålsenlig och effektiv är det dock av större betydelse att också den
lokala indelningen är enhetlig och följer en eller flera länsstyrelsers
indelning. Det skulle dessutom underlätta för länsstyrelsernas
samordningsuppdrag.
• För att få en ändamålsenlig samverkan mellan stat och kommuner saknas
flera myndigheter i det remitterade förslaget, exempelvis Försäkringskassan,
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Det gäller även för den lokala
indelningen, där som ovan nämnt även Länsstyrelsen bör ingå och vara
utgångspunkt.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Växjö kommun är remissinstans med möjlighet att lämna synpunkter på
Finansdepartementets remiss av Indelningskommitténs betänkande
Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (2018:10).
Kommittén tillsattes i juli 2015 och fick i uppdrag att föreslå en ny läns- och
landstingsindelning som innebar att Sverige skulle delas in i väsentligt färre
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län och landsting. Den 30 juni 2016 överlämnades delbetänkandet Regional
indelning – tre nya län (SOU 2016:48), i vilket kommittén föreslog att tre
nya län skulle bildas fr.o.m. 2018 och att motsvarande landsting skulle bildas
från och med 2019. Regeringen valde att inte fortsätta bereda förslagen i
delbetänkandet.
Den 22 juni 2017 beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv där uppdraget
att dela in Sverige i färre län och landsting utgick. Uppdraget i fråga om
statliga myndigheters regionala indelning förtydligades och kommittén fick i
uppdrag att föreslå en samordnad regional indelning för relevanta
myndigheter.
Kommittén behöll uppdraget i fråga om beteckningen för kommuner på
regional nivå och fick även i uppdrag att föreslå ändringar indelningslagen
om vilken hänsyn som ska tas till berörda landstings och kommuners samt
befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen. Kommittén
fick även i uppdrag att kartlägga landstingens samverkan och redogöra för
hur landstingen ser på den framtida utvecklingen när det gäller samverkan.
Kommittén föreslår bland annat en myndighetsgemensam regional indelning
för tio statliga myndigheter och att Region blir ny beteckning på landstingen.
Utredningen har gjort bedömningen att följande myndigheter har en sådan
betydelse för regional samverkan att de ska ha en samordnad geografisk
indelning:
• Arbetsförmedlingen
• Försvarsmakten
• Kriminalvården
• Migrationsverket
• Polismyndigheten
• Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (strukturfondsprogram)
• Tillväxtverket (strukturfondsprogram)
• Trafikverket
• Säkerhetspolisen
• Åklagarmyndigheten
En grundläggande utgångspunkt i arbetet har varit att inte bryta några läns –
och landstingsgränser. Vidare har utredningen sökt lösningar som innebär
minst omställning för såväl de berörda statliga myndigheterna som för
kommunsektorn.
De i betänkandet föreslagna sex geografiska områden omfattar följande län:
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•
•
•
•
•
•

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland,
Västmanland, Örebro
Gotland, Stockholm
Jönköping, Kalmar, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Kronoberg, Skåne

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 331/2018 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
nedanstående synpunkter på Finansdepartementets remiss av
Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå (2018:10):
Växjö kommun ser positivt på att skapa en myndighetsgemensam indelning
och bedömer att det främjar samverkan och samordning av och med staten
på regional och lokal nivå. Inom arbetet med krisberedskap och totalförsvar
och i perspektiven före, under och efter en kris, finns ett stort värde i att
myndigheterna har samma regionindelning. Inte minst kan det underlätta
arbetet med myndighetsgemensamma regionala lägesbilder.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 2 juli 2018, redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Kommunstyrelsen lämnar nedanstående synpunkter
på Finansdepartementets remiss av Indelningskommitténs betänkande
Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (2018:10):
• Växjö kommun ser positivt på att skapa en myndighetsgemensam indelning
och bedömer att det främjar samverkan och samordning av och med staten
på regional och lokal nivå. Inom arbetet med krisberedskap och totalförsvar
och i perspektiven före, under och efter en kris, finns ett stort värde i att
myndigheterna har samma regionindelning. Inte minst kan det underlätta
arbetet med myndighetsgemensamma regionala lägesbilder.
• Det remitterade förslaget gäller en storregional indelning av statliga
myndigheter. För att kommunernas samverkan med myndigheter ska vara
ändamålsenlig och effektiv är det dock av större betydelse att också den
lokala indelningen är enhetlig och följer en eller flera länsstyrelsers
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indelning. Det skulle dessutom underlätta för länsstyrelsernas
samordningsuppdrag.
• För att få en ändamålsenlig samverkan mellan stat och kommuner saknas
flera myndigheter i det remitterade förslaget, exempelvis Försäkringskassan,
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Det gäller även för den lokala
indelningen, där som ovan nämnt även Länsstyrelsen bör ingå och vara
utgångspunkt.
Carin Högstedt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Oliver Rosengrens yrkande.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
För kännedom
Säkerhetschefen
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§ 274

Dnr 2018-00229

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens samråd
om MKB och hållbarhetsbedömning av förslag till
havsplaner - del i samrådet om statliga havsplaner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter gällande Havs- och
vattenmyndighetens samråd om miljökonsekvensbeskrivning och
hållbarhetsbedömning av förslag till havsplaner – del i samrådet om statliga
vattenplaner.
Bakgrund
Miljökonsekvensbeskrivningarna och hållbarhetsbedömningarna är
samrådshandlingar som läggs till samrådet om de statliga havsplanerna som
pågår till 15 augusti 2018. Samrådet sker nationellt, regionalt och med
grannländer. En havsplan är en strategisk plan, med stora drag och få
detaljer. Sveriges havsplaner ska visa statens samlade syn på användning av
havet. Havsplanerna ska förena näringslivspolitik, social politik och
miljömålen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 338/2018 föreslagit följande yttrande:
Kommunstyrelsen har inga synpunkter gällande Havs- och
vattenmyndighetens samråd om miljökonsekvensbeskrivning och
hållbarhetsbedömning av förslag till havsplaner – del i samrådet om statliga
vattenplaner.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 27 juni 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag på yttrande.
Beslutet skickas till
Havs- och vattenmyndigheten
För kännedom
Planeringschefen
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§ 275

Dnr 2018-00249

Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss av
betänkandet Forska tillsammans- samverkan för
lärande och förbättring, SOU 2018:19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande över Utbildningsdepartementets remiss
av betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring,
i enlighet med utbildningsförvaltningens förvaltningschefs skrivelse daterad
16 maj 2018.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Växjö kommun har blivit utvalda som remissinstans av
Utbildningsdepartementet för statens offentliga utredning gällande
praktiknära forskning. Utredningen ger flera förslag och rekommendationer
gällande förbättringar utav den praktiknära forskningen, med utgångspunkt i
att den svenska undervisningen ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt och
kunskaper grundande på relevant forskning och beprövad erfarenhet.
Modellen gäller kortfattat att mer ansvar för att bedriva praktiknära
forskning ska hamna på huvudmän.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 339/2018 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
yttrande över Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet Forska
tillsammans – samverkan för lärande och förbättring, i enlighet med
utbildningsförvaltningens förvaltningschefs skrivelse daterad
16 maj 2018.
Utbildningsnämnden har i § 122/2018 lämnat utbildningsförvaltningens
förvaltningschefs skrivelse, daterad 16 maj 2018, som förslag till yttrande
över remissen till kommunstyrelsen. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att Växjö kommun delar regeringens uppfattning om att
då lärarnas arbete ska präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och
kunskaper grundade på relevant forskning och beprövad erfarenhet, finns ett
utvecklingsbehov av den praktiknära forskningen. Vi menar att stora
nationella reformer nu behöver minska till förmån för att låta reformerna
sjunka in och få till stånd ett kollegialt och lokalt förankrat utvecklingsarbete
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i skolan.
Växjö kommun är negativ till modellen. Vi är även kritiska till att regeringen
ska reglera vad huvudmannens medel och lärarresurser ska gå till. Vi
motsätter oss modellen för samarbete mellan lärosäte och huvudman som
föreslås i utredningen. Vi är även kritiska till att VFU handledare ska behöva
utbilda studenter i forskningsmetoder. Vi instämmer i att ett
vetenskapssystem ska upprättas för att göra statligt finansierad forskning
tillgänglig för skolväsendets huvudmän, skolledare och lärare/förskolelärare,
samt att en databas med kunskapsluckor bör skapas. Vi instämmer även med
att praktiknära forskning behövs, och att samverkan ska premieras av
lärosätena vid anställningen, men vi ser gärna att forskning ska bedrivas av
lärosätena och inte av lärare – och förskolelärare. Skärp kraven på att
lärosätena ska bedriva praktiknära forskning. De har och har haft resurserna
för att kunna göra detta. Växjö kommun är positiva till att forskare bedriver
praktiknära forskning i våra olika skolverksamheter.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över
Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet Forska tillsammans –
samverkan för lärande och förbättring: kommunstyrelsen anser betänkandet
vara positivt och instämmer i förslag och rekommendationer.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
För kännedom
Utbildningsnämnden
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§ 276

Dnr 2018-00223

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Yttrande
över Trafikverkets remiss av Trafikverkets
åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019-2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 307/2018 av tidsbrist yttrat sig över Trafikverkets
remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019-2023.
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§ 277

Dnr 2018-00032

Motion om att Växjö kommun ska vara väl förberedda
när barnkonventionen blir lag Malin Lauber (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att Växjö kommun
rutinmässigt förbereder verksamheten för ny lagstiftning och andra styrande
regler, och kommer göra det även med ny lagstiftning som kan följa av
riksdagens beslut om att inkorporera barnkonventionen i svensk lag
(2017/18:SoU25). Då riksdagens beslut är ett uppdrag till regeringen och
inte en skriven lagtext finns ännu ingen ny reglering att förbereda införandet
av. Principerna i barnkonventionen finns ofta beaktade i befintlig
lagstiftning.
Bakgrund
Malin Lauber (S) har i en motion föreslagit Växjö kommun ska vara väl
förberedda när barnkonventionen blir lag.
Regeringen har beslutat om en proposition där det föreslås att
barnkonventionen blir svensk lag. I arbetet med att göra barnkonventionen
till lag kom ett betänkande 2016. I mars 2018 kom propositionen om
inkorporeringen om barnkonventionen till lag, och i juni fattade riksdagen
beslut i frågan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 299/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen med att Växjö kommun avvaktar riksdagens beslut i frågan som
kommer i juni 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 11 maj 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bedömningen att Växjö kommun bör avvakta
riksdagens beslut som kommer i juni 2018. Vidare framgår att Växjö
kommunkoncern, genom framförallt kommunledningsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen, arbetar systematiskt med barnrättsperspektivet på
olika sätt. I befintliga styrande dokument såsom mångfaldsprogrammet står
det att Växjö kommuns verksamheteter ska genomföra
barnkonsekvensanalyser i de verksamheter som berörs. Syftet med en
barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns med i
beslutsfattandet inom en verksamhet. Vi arbetar idag med att säkerställa
barnrättsperspektivet i våra verksamheter samt med att se över
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kunskapsnivån kring frågorna i kommunen. Sveriges kommuner och
landsting (SKL) anordnar nätverksträffar och utbildningstillfällen vad gäller
barnrättsperspektivet och barnkonventionen som Växjö kommun deltar i.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Anna Tenje (M):
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att Växjö kommun
rutinmässigt förbereder verksamheten för ny lagstiftning och andra styrande
regler, och kommer göra det även med ny lagstiftning som kan följa av
riksdagens beslut om att inkorporera barnkonventionen i svensk lag
(2017/18:SoU25). Då riksdagens beslut är ett uppdrag till regeringen och
inte en skriven lagtext finns ännu ingen ny reglering att förbereda införandet
av. Principerna i barnkonventionen finns ofta beaktade i befintlig
lagstiftning.
Malin Lauber (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Oliver Rosengrens yrkande.
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§ 278

Dnr 2018-00169

Motion om stöd för att starta och utveckla företag- Start
up Växjö- Malin Lauber (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen i enlighet med kommunchefens
skrivelse, daterad 4 maj 2018, där det framgår att det finns flera olika
organisationer som verkar för att skapa fler framgångsrika nya företag i
Växjö. Kommunfullmäktige hänvisar även till kommunens arbete med att
skapa en gemensam och långsiktig näringslivsstrategi för arbetet med
näringslivsfrågor i hela kommunkoncernen.
Bakgrund
Socialdemokraterna genom Malin Lauber (S) har den 13 mars 2018
inkommit med en motion om att underlätta att starta och utveckla företag i
Växjö. I motionen föreslås det att ett rådgivningscenter likt Start-Up
Stockholm initieras samt att riktade projekt för att stimulera kvinnors och
nya svenskars företagande skapas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 300/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen i enlighet med kommunchefens skrivelse, daterad 4 maj 2018, där
det framgår att det finns flera olika organisationer som verkar för att skapa
fler framgångsrika nya företag i Växjö. Kommunfullmäktige hänvisar även
till kommunens arbete med att skapa en gemensam och långsiktig
näringslivsstrategi för arbetet med näringslivsfrågor i hela
kommunkoncernen.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 4 maj 2018, redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att det finns flera olika
organisationer som verkar för att skapa fler framgångsrika nya företag i
Växjö, så som NyföretagarCentrum, ALMI Företagspartner, Coompanion,
Drivhuset, Företagsfabriken med flera. Organisationerna kompletterar
varandra genom sina olika inriktningar och målgrupper och samverkar i
nätverket F4 (För Fler Framgångsrika Företag).
Att göra satsningar för att öka nyföretagandet i Växjö, i synnerhet i grupper
som idag utgör en lägre andel av nyföretagandet, är viktigt för näringslivets
långsiktiga tillväxt. Om störst effekt kan uppnås genom att skapa en ny
organisation eller genom större insatser i redan befintliga organisationer bör
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dock utredas och helst samordnas regionalt.
Yrkanden
Malin Lauber (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 279

Dnr 2018-00167

Motion om fortsatt möjlighet till kontant betalning inom
Växjö kommun- Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att det inte finns planer på ett
generellt avskaffande av kontant betalning i kommunen. Respektive
verksamhet gör bedömningen av vilka betalningsalternativ som ska finnas
utifrån behov, arbete, kostnad och säkerhet.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) har den 8 mars 2018 inkommit med en motion i vilken
hon yrkar att Växjö kommun, parallellt med utvecklingen mot mer
och mer kontantlös betalning, även fortsättningsvis alltid ska erbjuda
möjlighet till kontant betalning av avgifter inom sina olika förvaltningar och
bolag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 350/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen med att det inte finns planer på ett generellt avskaffande av kontant
betalning i kommunen. Respektive verksamhet gör bedömningen av vilka
betalningsalternativ som ska finnas utifrån behov, arbete, kostnad och
säkerhet.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 280

Dnr 2018-00402

Motion om att införa medborgarbudget i Växjö kommun
- Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen. Den nuvarande budgeten är en
transparent budget, tillgänglig för alla medborgare att ta del av.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Den 12 juli 2018 har Carin Högstedt (V) inkommit med en motion om att
införa medborgarbudget i Växjö kommun. Medborgarbudget definieras i
motionen som ett samlingsbegrepp för metoder som används för att
involvera medborgare i beslutsprocesser om hur resurser används inom
kommuner och landsting/regioner. Medborgarbudget globalt sett handlar om
demokrati, dialog med medborgarna och att våga ge medborgarna beslutsrätt
över en del av budgeten, oftast investeringar. Medborgarna får diskutera,
prioritera och göra avvägningar inom en viss procent av berörd kommuns
budget.
Högstedt hemställer att kommunfullmäktige beslutar att medborgarbudget
ska introduceras i Växjö kommun och att om svaret är ja uppdra till
fullmäktiges presidium att överlägga med gruppledarna om vilken form
medborgarbudgeten ska utformas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 351/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
motionen. Den nuvarande budgeten är en transparent budget, tillgänglig för
alla medborgare att ta del av.
Ordförande har i en skrivelse, daterad 31 juli 2018 lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 281

Dnr 2018-00102

Medborgarförslag om avgiftsnivåer för trygghetslarm
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Om avgiften skulle vara
högre för dem som har stora behov, skulle det kunna leda till att dessa
personer inte larmar av kostnadsskäl trots att behov finns.
Bakgrund
En kommuninvånare har inkommit med ett medborgarförslag, daterat 26
januari 2018, om att personer som har trygghetslarm, men som sällan eller
aldrig använder det, bör betala en lägre månadsavgift för larmet än personer
som använder sitt larm ofta. Förslagsställaren föreslår att det bör finnas
minst tre avgiftsnivåer för trygghetslarm. Kommunstyrelsen har översänt
medborgarförslaget till omsorgsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 352/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. Om avgiften skulle vara högre för dem som har stora
behov, skulle det kunna leda till att dessa personer inte larmar av
kostnadsskäl trots att behov finns.
Omsorgsnämnden har i § 56/2018 föreslagit kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget och har överlämnat omsorgsförvaltningens
förvaltningschefs skrivelse, daterad 29 maj 2018, som sitt yttrande. Av
skrivelsen framgår att kostnadsnivån för trygghetslarm i Växjö kommun
ligger i nivå med övriga kommuner i länet. Bedömningen görs att användare
av larm inte bör behöva ta ställning till om larmtryckningen medför en extra
kostnad vilket skulle bli följden av framlagt medborgarförslag. Om förslaget
genomförs blir avgiften högre för dem som har stora behov vilket kan leda
till att dessa personer inte larmar av kostnadsskäl, fast behov finns. Ett annat
syfte med avgiften är att incitamentet att lämna tillbaka larmet efter att
behovet upphört ökar, så att larmet kan återanvändas till annan brukare.
Yrkanden
Catharina Winberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 282

Dnr 2018-00363

Medborgarförslag om att offentliggöra ledamöternas
motioner, interpellationer samt frågor på kommunens
hemsida
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att motioner,
interpellationer och frågor redan offentliggörs i kommunens webbdiarium.
Utveckling av användarvänligheten i webbdiariet prioriteras över att
publicera dokumenten på ytterligare ett ställe.
Bakgrund
En kommuninvånare inkom 17 juni 2018 med ett medborgarförslag om att
kommunfullmäktigeledamöternas motioner, interpellationer samt frågor ska
offentliggöras på kommunernas hemsida, då dessa är skrivna i allmänhetens
intresse. Förslagsställaren menar att det inte är tillräckligt att detta finns att
söka fram i webbdiariet, utan att det skulle underlätta om dessa redovisades
separat, och hänvisar till Umeå kommuns webbplats.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 353/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att motioner, interpellationer och frågor redan
offentliggörs i kommunens webbdiarium. Utveckling av
användarvänligheten i webbdiariet prioriteras över att publicera dokumenten
på ytterligare ett ställe.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 20 juni 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att även manuellt
publicera motioner och interpellationer på ett separat ställe på webbplatsen
inte bedöms tillföra något ytterligare till transparensen i nuläget. Målgruppen
som efterfrågar denna typ av funktion får anses relativt liten i förhållande till
nyttan. Arbetsinsatsen bör istället fokuseras på att utveckla
användarvänligheten i webbdiariet och på www.vaxjo.se.
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§ 283

Dnr 2018-00186

Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till tjej- &
damfotbollen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
En kommuninvånare har den 20 mars 2018 inkommit med ett
medborgarförslag om att det stöd till Växjö DFF som fullmäktige har
beslutat om strider mot kommunallagen då stödet utgör ett gynnande av
enskild. Förslagsställaren menar istället att stödet borde delas lika mellan
alla de föreningar som finns i kommunen inom dam- och tjejfotbollen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 354/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 2 augusti 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att Växjö kommun har ett system där
idrottsföreningar av olika slag har rätt till stöd utifrån vissa parametrar.
Därtill har kommunen ett system för stöd till elitföreningar. Därtill kan riktat
stöd förekomma om det föranleds av särskilda omständigheter. Detta särskilt
för att klara elitlicens etcetera och andra tillkommande kostnader till följd av
att en förening når de högsta serierna.
Att ge mer stöd till elitföreningar än andra föreningar är förenligt med
kommunallagen så länge som det inte görs åtskillnad på olika elitföreningar.
Det hade sannolikt inte varit förenligt med lag att ge stöd till ett fotbollslag i
allsvenskan men neka ett annat motsvarande stöd. Detta givet om två lag
inom kommunen hade etablerat sig i de högsta serierna inom samma idrott.
Att stödja ett elitlag gynnar idrotten i stort och kommer således alla
medlemmarna i en kommun till godo. Dessutom bidrar sådana lag till att
marknadsföra kommunen i sin helhet.
Det bedöms således inte som nödvändigt att ett stöd till Växjö DFF ska
generera ett ökat stöd till andra föreningar inom tjej- och damfotbollen.
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§ 284

Dnr 2018-00112

Kommunens revisorers granskning av rutiner för
orosanmälningar inom nämnden för arbete och
välfärds verksamhetsområde barn- och familj
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige lämnar svar i enlighet med nämnden för arbete och
välfärds beslut i § 100/2018 där det bland annat framgår att nämnden gett
förvaltningschefen i uppdrag att följa upp så att planerade åtgärder
genomförs.
Bakgrund
Kommunens revisorer har vid sitt sammanträde den 20 februari 2018
beslutat att överlämna en rapport av granskningen av mottagningsfunktionen
på barn- och familj med fokus på orosanmälningar till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har i § 52/2018 överlämnat granskningsrapporten till
nämnden för arbete och välfärd för yttrande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 310/2018 föreslagit att kommunfullmäktige lämnar
svar i enlighet med nämnden för arbete och välfärds beslut i § 100/2018 där
det bland annat framgår att nämnden gett förvaltningschefen i uppdrag att
följa upp så att planerade åtgärder genomförs.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 100/2018 översänt yttrande till
kommunfullmäktige gällande kommunens revisorers granskning av rutiner
för orosanmälningar inom nämnden för arbete och välfärds
verksamhetsområde barn- och familj. Nämnden har även gett
förvaltningschefen i uppdrag att följa upp att de planerade åtgärderna
genomförs.
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§ 285

Dnr 2018-00159

Uppdatering av lönepolicy
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar uppdaterad Lönepolicy för Växjö kommun
enligt bilaga i kommunchefens skrivelse daterad 2018-06-13. Tidigare
lönepolicy för Växjö kommun upphör därmed att gälla.
2. Kommunfullmäktige noterar information om uppdatering av riktlinjen för
lönebildning och lönesättning.
Bakgrund
Som ett led i Växjö kommuns arbete att definiera olika processer har paketet
av lokala styrdokument kring lönebildning och lönesättning setts över.
Förändringarna avser huvudsakligen följande delar:
• Lönepolicyns övergripande karaktär förstärks. Detaljfrågor beskrivs
istället i riktlinje/rutiner.
•

Riktlinjen för lönebildning och lönesättning (beslut kommunchef)
uppdateras med framförallt processbeskrivningar. Samtidigt
uppdateras texter och struktur.

Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 63/2018 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige antar uppdaterad Lönepolicy för Växjö kommun
enligt bilaga i kommunchefens skrivelse daterad 2018-06-13. Tidigare
lönepolicy för Växjö kommun upphör därmed att gälla.
2. Kommunfullmäktige noterar information om uppdatering av riktlinjen för
lönebildning och lönesättning.
Kommunchefen har i en skrivelse den 13 juni 2018 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Kommunchefen har även lämnat förslag på en
uppdaterad lönepolicy för Växjö kommun.
Av skrivelsen framgår att förändringarna syftar till att förtydliga
huvudprocess och delprocesser kring lönebildningens olika delar på olika
organisatoriska nivåer.
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Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och personalutskottets
förslag.
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§ 286

Dnr 2017-00734

Beslut om gemensam överförmyndarnämnd samt avtal
och reglemente
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att samverka i en gemensam nämnd för
överförmyndarverksamhet.
2. Kommunfullmäktige antar reglemente för överförmyndarnämnden
östra Kronoberg.
3. Kommunfullmäktige godkänner avtal gällande
överförmyndarnämnden östra Kronoberg.
Bakgrund
För att klara kompetensförsörjning, rättssäkerheten och en kostnadseffektiv
handläggning togs under 2017 initiativ till att genomföra en utredning
gällande samarbete i en gemensam överförmyndarnämnd. Alvesta, Lessebo,
Tingsryd och Växjö kommuner har under år 2017 ställt sig positiva till att
delta i en utredning om förutsättningar för en gemensam nämnd för
överförmyndarfrågor. Utredningen har genomförts av kanslicheferna i
Alvesta och Växjö kommun i samråd med kanslicheferna i Lessebo och
Tingsryds kommuner. Den första delen av utredningen, Delrapport 1 –
förutsättningar, överlämnades till respektive kommun under december 2017.
I februari 2018 överlämnades den andra delen av rapporten, Delrapport 2 –
detaljorganisation.
Överförmyndarnämnden i Växjö har i beslut § 8/2018 ställt sig positiva till
att ingå i en gemensam nämnd. Kommunstyrelsen har i beslut
§ 148/2018 ställt sig bakom utredningens förslag och uppdragit åt
utredarna att upprätta förslag till avtal och reglemente för
överförmyndarnämnden östra Kronoberg för beslut i fullmäktige senast den
30 september 2018.
Förslag till avtal och reglemente överlämnas nu till respektive kommun för
beslut om samverkan samt antagande av reglemente och avtal. För att den
gemensamma nämnden ska kunna starta den 1 januari 2019 krävs
likalydande beslut i samtliga fullmäktige. En ny möjlighet att bilda
gemensam nämnd ges annars först 2023 då organisationen inte får förändras
under mandatperioden.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 355/2018 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att samverka i en gemensam nämnd för
överförmyndarverksamhet.
2. Kommunfullmäktige antar reglemente för överförmyndarnämnden
östra Kronoberg.
3. Kommunfullmäktige godkänner avtal gällande
överförmyndarnämnden östra Kronoberg.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 9 juli 2018, redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att
överförmyndarverksamheten är en liten enhet med specialistkompetens
vilket gör den sårbar och i förlängningen bidrar sårbarheten i värsta fall till
risker i rättssäkerhet för enskilda. En gemensam nämnd gör verksamheten
mindre sårbar. Den ger också stordriftsfördelar när det gäller bemanning,
ledning och utbildning. För Växjös del blir det en något billigare verksamhet
och på lite längre sikt gör den större gruppen handläggare att man kan möta
framtida volymökningar utan att öka antalet handläggare i samma takt.
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§ 287

Dnr 2018-00333

Årsredovisning för VoB Kronoberg 2017
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2017 för VoB
Kronoberg.
2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Jäv
Martin Edberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta
ärende.
Bakgrund
En stor del av Kommunalförbundet VoB Kronobergs verksamhet har sedan
tidigare överförts till VoB Syd AB. VoB Kronoberg äger 50 % av aktierna i
VoB Syd AB till ett bokfört värde på 4 miljoner kronor. Resterande del ägs
av Kommunalförbundet Skåne.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 358/2018 förslagit flöjlande:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2017 för VoB
Kronoberg.
2. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 20 juni 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår resultat- och balansräkning för 2017.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 och tillstyrker att fullmäktige
godkänner förbundets årsredovisning för 2017.
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§ 288

Dnr 2018-00334

Årsredovisning för Värends Räddningstjänst 2017
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2017 för Värends
Räddningstjänstförbund.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och dess ledamöter för Värends
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Jäv
Jon Malmqvist (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta
ärende.
Bakgrund
Värends räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för
räddningstjänsten för 110 000 invånare i Alvesta kommun och Växjö
kommun. Räddningstjänsten arbetar på medborgarnas uppdrag för att skydda
och rädda människor, egendom och miljö.
Stora händelser under året var branden på Sandsbro skola och branden i
polketten, folkets park. Förbundet hjälpte räddningstjänsten Östra Kronoberg
att bekämpa en större skogsbrand.
Under året anskaffades 2 sexhjuliga terrängfordon och 1 tankbil/lastväxlare
för 2,7 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 359/2018 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2017 för Värends
Räddningstjänstförbund.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och dess ledamöter för Värends
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 20 juni 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår resultat- och balansräkning för 2017.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen
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ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 och tillstyrker att fullmäktige
godkänner förbundets årsredovisning för 2017.
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§ 289

Dnr 2018-00337

Årsredovisning för Sydarkivera 2017
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2017 för
kommunalförbundet Sydarkivera.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i
kommunalförbundet Sydarkivera för verksamhetsåret 2017.
Bakgrund
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 10
medlemskommuner samt Region Blekinge. Vid starten av 2017 har
ytterligare 7 kommuner blivit medlemmar. Under hösten 2016 begärde
Växjö kommun utträde ur förbundet.
Sydarkiveras uppdrag utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag. Framförallt
innebär det konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade
verksamhetssystem till en digital bevarandeplattform. Sydarkivera erbjuder
utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv.
Förvaltningsberättelsen innehåller en omfattande redogörelse av
Sydarkiveras olika aktiviteter under året.
Förbundsstyrelsen godkänner bokslutet och översänder den till
förbundsfullmäktige för fastställelse Därefter skickas bokslutet till
förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 360/2018 föreslagit nedanstående:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2017 för
kommunalförbundet Sydarkivera.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i
kommunalförbundet Sydarkivera för verksamhetsåret 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 20 juni 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat resultat- och balansräkning för
2017.
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§ 290

Dnr 2018-00342

Årsredovisning för Stiftelsen Braåsgården 2017
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2017 för Stiftelsen
Braåsgården.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och dess ledamöter för Stiftelsen
Braåsgården ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Bakgrund
Stiftelsen Braåsgården äger och förvaltar fastigheter i Braås utan
vinstintresse för att tillhandahålla samlingslokaler på orten. Under 2017 har
ett antal pubaftnar genomförts, föreningar och företag utnyttjar gården till
möten och sammankomster samt verkar som företagshotell för 5 företag i
dagsläget. I A-salen bedrivs barnomsorgsverksamhet till halvårsskiftet 2018
med skola barnomsorg som hyresgäst.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 361 föreslagit nedanstående:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2017 för Stiftelsen
Braåsgården.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och dess ledamöter för Stiftelsen
Braåsgården ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 20 juni 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat resultat- och balansräkning för
2017.
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§ 291

Dnr 2018-00325

Anmälan av fjärrvärme- och närvärmepriser 2019
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar anmälan av beslut om ändring av fjärrvärmeoch närvärmepriser för 2019.
Bakgrund
Växjö Energi AB:s (Veab) styrelse beslutade vid sitt sammanträde 24 maj
2018 att höja fjärrvärme- och närvärmepriserna från år 2019 med 1,9 % för
näringsfastigheter och 2 % för småhus i Växjö samt med 1,9 % för småhus i
Ingelstad, Rottne och Braås. Motiven för höjningen av fjärr- och
närvärmepriset är främst att inflationen ökat samt att lönsamheten behöver
förbättras för verksamheten.
I Nils Holgerssonundersökningen 2017 har Veab 11:e lägsta pris av 226
fjärrvärmeföretag. Svensk fjärrvärme har gjort motsvarande jämförelse för
småhus och där har Veab 31:e lägsta pris av 213 fjärrvärmeföretag. Vid en
jämförelse mellan 3KVH-kommunerna för år 2017 är Växjö billigast enligt
Nils Holgerssonundersökningen. För en lägenhet i Nils Holgerssonhuset
innebär prisjusteringen med 1,9 % en höjning med 137 kronor per år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 362/2018 kommunfullmäktige noterar anmälan av
beslut om ändring av fjärrvärme – och närvärmepriser för 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 21 juni 2018, redogjort för
ärendet.
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§ 292

Dnr 297092

Övrigt
Med anledning av senaste dagarnas nedrivning och sabotage av valaffischer
vädjar Anna Tenje (M) till övriga partier att göra vad man kan för att
undvika att det ska blir mer av detta under valrörelsen.
Slutligen uppvaktas Nils Fransson (L) som fyllt år under sommaren med
blommor och sång.
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