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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2018-03-06 är justerat.
Anslagsdag

2018-03-12

Anslaget tas ner

2018-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

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

Underskrift
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Erika Gustavsson
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§ 97

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Malin Lauber (S) till att justera protokollet.
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§ 98

Dnr 2016-00725

Revisorernas granskning av genomförandet av
projektet Sandvik 3
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar yttrande till kommunfullmäktige avseende
Revisorernas granskning av genomförandet av projektet Sandvik 3.
Bakgrund
Kommunrevisionen genomförde under 2016 en granskning av
genomförandet av projektet Sandvik 3. Revisionschefen skriver i en
skrivelse daterad 20 juni 2016 följande:
Byggnationen av kraftvärmeverket Sandvik 3 har i dagsläget blivit ca 140
mkr dyrare än beräknat. Mot den bakgrunden har vi med biträde av
revisionsföretaget KPMG granskat vissa delar av projektet. Syftet med denna
granskning är att klarlägga grundorsakerna till fördyringarna.
Vi har sökt svar på revisionsfrågor inom följande områden:
•
•
•
•

Projektets organisation och bemanning.
Styrgruppens och styrelsens hantering av projektet.
Upphandlingar av entreprenader och val av prismodeller.
Kontrollen över projektets kostnader.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2016 redogjorde
revisionschefen för revisorernas granskning av genomförandet av projektet
Sandvik 3.
Beslutsunderlag
Ordförande i Växjö Energi AB samt VD har i en skrivelse lämnat yttrande
över granskningen. Av skrivelsen framgår bland annat att man inte har något
att erinra mot rapporten, och med utgångspunkt i denna har ett antal egna
slutsatser och rekommendationer sammanfattats.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
8 (68)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-06

§ 99

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Rose-Marie Holmqvist (S) informerar om att hon, tillsammans med bland
annat Ulf Hedin (M), varit i Kosovo rörande det kommunala partnerskapet
Växjö har tillsammans med Vushtrri kommun.
Anna Tenje (M) informerar om att ägaröverläggningar hållits med
Kulturparken och Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Per Schöldberg (C) informerar om att han deltagit i ägaröverläggningar med
Småland Airport, samt en VD träff med ett antal av de större företagen i
Växjö. Bland annat diskuterades infrastruktur och parkeringssituationen.
Monica Skagne, kommunchef, informerar om att Anna Johansson, idag chef
för Växjö kommuns kontaktcenter, kommer lämna sin post och istället bli
marknadsansvarig på Vidingehem. Vidare informerar kommunchefen om att
en ny hållbarhetschef, Charlotte G Brynielsson, börjar 1 april.
Revisionschef Karin Andersson, som varit tjänstledig en tid, kommer inte
tillbaka till sin tjänst. Ny näringslivschef kommer rekryteras till sommaren,
då nuvarande näringslivschef Thomas Karlsson meddelat att han kommer
trappa ner. Karlsson kommer dock arbeta kvar inom kommunen.
Kommunchefen informerar även om att man intensifierat samarbetet med
Linnéuniversitetet för att profilera inte bara själva universitetet, utan även de
städerna där universitetet har verksamhet. Slutligen meddelar
kommunchefen att Växjö kommun kommit överens med Ljungby kommun
om att ta fram konsekvensbeskrivningar till varandras respektive
översiktsplaner, istället för att ta in externa konsulter.
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§ 100

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Catharina Winberg (M) informerar om att förhandlingar mellan
Växjöbostäder AB och hyresgästföreningen pågår gällande fastigheten
Alabastern. Lägenheterna har helrenoverats och energieffektiviserats, och
Växjöbostäder vill därför höja hyrorna till följd av standardökningen.
Vidare informerar Winberg om att ett planerat möte mellan
hyresgästföreningen och de allmännyttiga bolagen i Småland som skulle ha
ägt rum 8 mars 2018 ställts in.
Slutligen informeras om att Vidingehem och Växjöbostäder haft samtal med
förvaltningen för arbete och välfärd och omsorgsförvaltningen för att
säkerställa rutiner när lägenheter behövs akut i olika sammanhang.
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§ 101

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 29 januari 2018 till 25 februari
2018. Beslut som redovisas i liggare är registrerade mellan 31 januari 2018
till 6 februari 2018.
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§ 102

Dnr 2018-00007

Redovisning av protokoll 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 6 februari och 13 februari
redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 12
februari redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö Kommunföretag AB:s protokoll från den 15 februari redovisas för
kommunstyrelsen.
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§ 103

Dnr 2017-00694

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Remiss av
departementspromemorian Genomförande av
webbtillgänglighetsdirektivet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 113/2018 av tidsskäl yttrat sig över Remiss av
departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet.
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§ 104

Dnr 2017-00759

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande
Socialstyrelsens remiss rörande Behandling av
spelmissbruk och spelberoende samt kunskapsstöd
med nationella rekommendationer till hälso- och
sjukvården och socialtjänsten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 113/2018 av tidsskäl yttrat sig över Socialstyrelsens
remiss rörande Behandling av spelmissbruk och spelberoende samt
kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården
och socialtjänsten.
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§ 105

Dnr 2017-00757

Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss av Plan för
skydd av värdefull natur i Kronobergs län 2018-2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen är positiv till föreslagen plan för skydd av värdefull natur
och lämnar synpunkter i enlighet med kommunchefens skrivelse, daterad 9
februari 2018.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Kronobergs län har tagit fram ett förslag till Plan för skydd
av värdefull natur i Kronobergs län 2018–2020 som nu är på remiss. Med
skydd menas här naturreservat, biotopskyddsområden eller längre
naturvårdsavtal. Planens syfte är att leva upp till internationella åtaganden
och miljömål om mer skyddad natur, att förbättra statusen för hotade arter
och naturtyper liksom att ge förutsättningar för friluftsliv och ekoturism.
Planen redovisar de områden Länsstyrelsen och kommunerna bör utreda för
formellt skydd. Planen ska styra och underlätta arbetet men är inte rättsligt
bindande.
Planens fokus är värdefulla skogsområden då skydd av mer värdefull
skogsmark måste till för att uppnå etappmålet för miljömålet ”Levande
skogar”. Samma prioritering anges i direktiv från regering och
Naturvårdsverket. Värdefulla skogstyper som prioriteras i Kronobergs län är
ädellövskog samt triviallövskog med ädellövskogsinslag. Utöver naturvärde
har man vid urvalet prioriterat tätortsnära områden och områden som gränsar
till befintliga naturreservat.
Två objekt föreslås i Växjö kommun; Kronoberg och Starteberget. Objektet
Kronoberg kvarstår från tidigare plan och arbetet med att utöka det befintliga
naturreservatet Kronoberg har påbörjats. Starteberget, ett
ädellövskogsområde vid nordöstra Helgasjön, är ett nytt objekt som föreslås
ingå i planen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 114/2018 föreslagit att kommunstyrelsen ställer sig
positiv till föreslagen plan för skydd av värdefull natur och lämnar
synpunkter i enlighet med kommunchefens skrivelse, daterad 9 februari
2018.
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I kommunchefens skrivelse, daterad 9 februari 2018, framgår följande
synpunkter:
Växjö kommun delar Länsstyrelsens bild om att mer värdefull natur behöver
värnas för framtiden. Skydd av värdefull natur är nödvändigt mot bakgrund
av att vi genom det hårda brukandet av landskapet försatt oss i en svår
situation där en mängd arter utrotats från många trakter. Utan en rik
artmångfald blir ekosystem mindre stabila och vi har att vänta att naturens
ekosystemtjänster försvagas. Ju färre gratistjänster naturen bjuder oss på, ju
större påverkan får det på vår välfärd. Att skydda natur genom naturreservat,
biotopskydd eller längre naturvårdsavtal är ett bra sätt att hejda utrotningen.
Den föreslagna planens mål är i linje med Växjö kommuns miljöprogram
som beskriver värdet av den biologiska mångfalden: ”Biologisk mångfald är
en naturresurs som är högt prioriterad. Biologiskt viktiga kärnområden och
spridningskorridorer skyddas och vårdas genom medveten planering och
skötsel. Särskilt värdefulla träd och trädmiljöer bevaras, vårdas och
utvecklas medvetet.”
Växjö kommun ser positivt på naturreservat och andra skyddade områden
som ett sätt för att bygga en attraktiv kommun med plats för rekreation,
motion, friluftsliv och ekoturism i vår vackra natur. Växjö kommun har
sedan tidigare tagit många egna initiativ och har skyddat 13 % av vår egen
skogsmark som naturreservat samtidigt som vi arbetar målmedvetet med
t.ex. skötsel av ängar- och naturbetesmarker liksom sjörestaurering.
Föreslaget skyddat område för Kronoberg är i linje med översiktsplanen som
pekar ut området som område för natur och rekreation. I översiktsplanen för
Växjö stad föreslås inrättande av ytterligare ett större naturreservat i norra
delen av Växjö stad. Inrättande av naturreservat får positiva ekonomiska
följder då kommunen har rätt till statsbidrag.
Vi ser en god dialog med markägarna som en grundbult i arbetet med skydd
av värdefull natur. KOMET-programmet är ett positivt komplement där
initiativen kommer från den enskilde markägaren. För markägaren är det
också positivt att extra ekonomiska resurser tillförs så att den som avsätter
skog för det allmännas bästa får möjlighet att köpa annan skog som kan
brukas istället.
Det är viktigt att stat och andra samhällsinstitutioner är goda förebilder och
tar ett större ansvar än den enskilde markägaren. Vi vet att många turister
som söker sig till Småland vill uppleva sjöar, gammal skog och det
småländska odlingslandskapet. Därför behöver mer natur värnas, även ur ett
socialt perspektiv. Eftersom sambanden i landskapet är avgörande för arters
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spridning och fortlevnad behöver områden också kunna skyddas för sina
höga landskapsvärden.
Vi välkomnar att prioriteringsmodellen värderar områdens tätortsnära läge
och håller med om att ädellövskog är den skogsnaturtyp som är viktigast att
bevara. Däremot kan vi tycka att arealmålet för Kronobergs län, mot
bakgrund av skogens stora sociala värden samt artutrotning och avverkning
av gammelskog, är för lågt. Det är i sammanhanget också viktigt att betona
att mycket av den skyddsvärda naturen i Kronoberg är skötselkrävande,
vilket kan ge en viss virkesproduktion men inte minst att extra resurser krävs
till förvaltning av natur, kultur och friluftsvärden.
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP): 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
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Planeringschefen
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§ 106

Dnr 2018-00056

Tekniska nämndens remiss över förslag på Aktivitetsoch lekplatsprogram
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget till aktivitets- och
lekplatsprogram och lämnar synpunkter i enlighet med kommunchefens
skrivelse, daterad 12 februari 2018.
Bakgrund
Tekniska nämnden har skickat förslag till Aktivitets- och lekplatsprogram –
en vägledning för planering, utformning och förvaltning av utemiljöer för
barn i Växjö kommun på remiss till kommunstyrelsen, kultur- och
fritidsnämnden, byggnadsnämnden och fastighetsbolagen. Efter remissen är
avsikten att programmet ska godkännas i tekniska nämnden.
Växjö har ett tillväxtmål på 100 000 invånare år 2030. Denna
befolkningsökning innebär ett ökat antal barn per lekplats, d.v.s. ett ökat
slitage och samtidigt större krav på olika typer av funktioner. Parallellt
djupnar segregationen i staden och behov finns av fler jämställda, jämlika
och tillåtande mötesplatser. Tekniska förvaltningen har mot denna bakgrund
tagit fram ett förslag på Aktivitets- och lekplatsprogram, vars syfte är att
vara ett stödjande verktyg i planeringsprocessen och i arbetet med att
säkerställa ytor för stimulerande och bättre utrustade lek- och
aktivitetsmiljöer som attraherar barn i alla åldrar och barn med olika behov
på allmän plats. Programmet ska bidra till en jämnare fördelning av
lekplatser och lekmiljöer med likvärdig kvalitet inom hela kommunen och
inom kommunkoncernen. Programmet beskriver värdefulla kvalitetsaspekter
och vad som är viktigt att tänka på vid utformning av lek- och
aktivitetsplatser för olika åldrar. I första hand omfattas riktlinjer på storlek,
innehåll och utformning av lek och aktivitetsplatser på allmän plats men
även rekommenderad storlek på friyta för lek- och aktivitetsplatser på
kvartersmark tas upp.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 116/2018 föreslagit att kommunstyrelsen ställer sig
positiv till förslaget till aktivitets- och lekplatsprogram och lämnar
synpunkter i enlighet med kommunchefens skrivelse, daterad 12 februari
2018.
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Kommunchefen har i skrivelsen, daterad 12 februari 2018, redogjort för
ärendet och lämnat följande förslag till synpunkter:
Lek- och aktivitetsprogrammets mål och syfte går i linje med översiktsplan
och grönstrukturprogram. Det är positivt med en omarbetning och utveckling
av det tidigare lekplatsprogrammet för att möta bland annat
befolkningsutveckling, förtätning och barns förändrade rörelsemönster. Det
är också bra att man vill höja ambitionen, eftersträva likvärdig kvalitet samt
att begreppet lekplats vidgas till aktivitets- och lekmiljöer och att de utgör
platser som är viktiga inte bara för barn utan har potential att utvecklas som
viktiga mötesplatser i staden för invånare i alla åldrar beroende av placering,
utformning och innehåll.
Om aktivitets- och lekplatsprogrammet syfte är att fungera som verktyg för
att säkerställa yta för stimulerande lek- och aktivitetsmiljöer av god kvalitet
genom samhällsbyggnadsprocessen skulle programmet tjäna på tydligare
riktlinjer eller ambitionskrav för olika typer av lek- och aktivitetsmiljöers
storlek, innehåll och placering. Det vore också en fördel om en checklista
eller ansvarsvägledning blir en del av programmet för att tydliggöra ansvar
och vilka ställningstagande som behövs i varje fas genom
samhällsbyggnadsprocessen.
Det är viktigt att tydliggöra vilka aktivitets- och lekmiljöer som programmet
avser. Programmet sägs i första hand avse kommunens lekmiljöer, d.v.s. de
som ägs och förvaltas av kommunen. Samtidigt tas rekommendationer upp
också för lekmiljöer på kvartersmark. Det behöver göras tydligare vad som
gäller för olika typer av lek- och aktivitetsmiljöer som förvaltas av olika
aktörer. Aktivitets- och lekprogrammet tar upp fyra olika typer av miljöer;
närlekplatsen, områdeslekplatsen, utflyktslekplatsen och aktivitetsplatsen.
Närlekplatsen avses säkerställas på kvartersmark medan övriga avses finnas
på allmän plats. Skiljelinjerna mellan områdeslekplatsen, utflyktslekplatsen
och aktivitetsplatsen är inte helt tydliga och bör klargöras. Det är också
otydligt om lek- och aktivitetsmiljöer i natur- och friluftsområden omfattas
av programmet. För att få ett helhetsgrepp kring Växjö kommuns lek- och
aktivitetsmiljöer på kommunal mark bör det övervägas att även dessa miljöer
tas med.
I det pågående arbetet med att ta fram riktlinjer för friyta vid skolor och
förskolor resoneras kring liknande frågor som i lek- och
aktivitetsprogrammet vad gäller kvalitet och ytor. I det fortsatta arbetet bör
programmen samordnas för att förenkla användningen och tydliggöra vad
som eftersträvas.
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Vi efterfrågar en nulägesbeskrivning och analys av nuläget för att bättre se
och förstå programmets riktlinjer, mål och konsekvenser. Vilken typ av lek
och aktivitetsplatser har vi idag på allmän platsmark, hur ligger de i
förhållande till förväntade förändringar vad gäller demografi och planering
av nya bostäder, vilka behöver utvecklas, avvecklas, var behövs nya lek- och
aktivitetsmiljöer etcetera?
Vid beskrivning av riktlinjer för olika typer av lek- och aktivitetsplatser och
hur de bör utformas bör vinteraspekten läggas till så att det blir en tydlig
ambition med tillgängliga och attraktiva lekmiljöer även vintertid.
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP): 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
Tekniska nämnden
För kännedom
Planeringschefen
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§ 107

Dnr 2018-00052

Kommunstyrelsens årsrapport 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsrapport 2017.
2. Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av 2017 års internkontroll.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda
riktlinjerna för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter
upprätta en årsrapport.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 81/2018 föreslagit följande beslut till
kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens
årsrapport 2017.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av 2017 års
Internkontroll.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 30 januari 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kommunstyrelsens sammanlagda resultat inklusive reservationen hamnar på
+ 44,9 miljoner kronor. Då reservationen uppgår till 21,1 miljoner kronor
finns ett överskott på 23,8 miljoner kronor. Inräknat beslutet att använda eget
kapital för projekt Brobyggarna på 1,9 miljoner kronor uppgår överskottet
till 25,7 miljoner kronor för kommunstyrelsen.
Verksamheten som avser politisk verksamhet har ett underskott på 1,5
miljoner kronor. Beslut finns att använda 1,9 miljoner kronor av
kommunstyrelsens egna kapital för att finansiera projektet Brobyggarna.
Inom externa utgifter och bidrag finns ett underskott på 2,0 miljoner kronor,
vilket främst härleds till den särskilda kollektivtrafiken.
Kommunledningsförvaltningens, exklusive måltidsorganisationen,
sammanlagda resultat blev + 21,2 miljoner kronor inklusive förändring av
semesterlöneskulden. Överskottet härleds framförallt av att planerade och
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vakanta tjänster försenats i rekryteringsprocessen inom många av
verksamheterna, vilket medfört överskott inom budget. Rekryteringarna har
eller förväntas landa och har medfört tillfälligt överskott inom 2017 års
budget. Måltidsorganisationen redovisar vid årets slut en positiv
budgetavvikelse på 6,2 miljoner kronor.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Per Schöldberg (C): 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
Ekonomi – och finanschefen
Förvaltningsekonomen
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§ 108

Dnr 2017-00763

Uppdrag att starta en utredning om ändamålsenlig
verksamhet för kommunikation i Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda en
ändamålsenlig kommunikationsverksamhet i Växjö kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utredningen ska återrapporteras till
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott senast i juni
2018.
Bakgrund
2016 fattades beslut om ny styrning av kommunikation genom En
kommunikation. Det innebar gemensam funktionsstyrning av
kommunikation, det vill säga kommunikationschefen ansvarar för styrning
av kommunikationen och samordnar över förvaltningarna.
Kommunikationschef styr processen kommunikation men det innebar inte
någon organisatorisk förändring, kommunikatören hålls nära verksamheten
och personalansvar för kommunikatör ligger hos förvaltningschef eller
avdelningschef. Vidare innebar En kommunikation gemensamma
arbetsbeskrivningar för kommunikationsstrateg och kommunikatör för tydlig
och gemensam beskrivning av arbetsuppgifter och kompetens, detta mot
bakgrund av att kompetenskrav kopplat till rollen förändrats. Effekter som
förväntades av förändringen var helhetssyn, effektivitet genom enhetliga
arbetssätt och samordningsvinster samt tydlig och samordnad
kommunikation till invånarna.
Sedan 2016 har kommunikationsprocesser kartlagts, gemensamma riktlinjer
tagits fram eller förnyats vilket har bidragit till gemensamma arbetssätt. Men
på grund av att flera områden varit eftersatta, inte minst olika system har
mycket resurser lagts på akuta insatser kopplat till exempelvis webb. En hög
arbetsbelastning tillsammans med det faktum att många kommunikatörer på
förvaltningar har stor bredd i arbetsuppgifter (många gör all typ av
kommunikation det vill säga press, webb, intern och extern kommunikation,
produktion och så vidare) gör att resurser inte upplevs användas effektivt i
ett helhetsperspektiv. De effekter som förväntades av En kommunikation har
inte fullt ut uppnåtts.
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Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 20/2018 föreslagit följande
beslut:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda en
ändamålsenlig kommunikationsverksamhet i Växjö kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utredningen ska återrapporteras till
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott senast i juni
2018.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 21 januari, redogjort för ärendet
och lämnat ett förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att utredningen ska
ta fram alternativa sätt att organisera kommunikationsverksamheten i Växjö
kommun och analysera konsekvenser av dessa alternativ utifrån effektivitet
(kvalitet och produktivitet) och arbetsmiljö. Utgångspunkten för analysen är
uppsatta mål och nuvarande och framtida behov när det gäller
kommunikation. Det vill säga: hur förväntas respektive
organisationsalternativ bidra till effektivitet, tillgodose målgruppernas behov
av information/kommunikation, nå måluppfyllelse och bidra till en god
arbetsmiljö?
Utredningen ska bidra till att identifiera ändamålsenlig organisation för att nå
de förväntade effekter som sattes upp i En kommunikation. Utredningen ska
föreslå alternativa sätt att organisera verksamheter samt konsekvenser av
dessa. Utredningen ska användas som underlag för beslut om organisation av
kommunikationsverksamheten i Växjö kommun.
Utredare inom befintliga personalresurser används för uppdraget. Kostnad i
form av tidsåtgång för intervjuer och framtagande av underlag belastar den
organisation som berörda respondenter tillhör. Utredningen genomförs av en
oberoende utredare som tillämpar vederhäftiga metoder för en objektiv
utredning. Berörda medarbetare och övriga intressenter får information om
utredningen, dess syfte och tillvägagångsätt samt dess framskridande under
arbetets gång.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
För kännedom
Alla nämnder och bolag
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§ 109

Dnr 2017-00639

Uppdrag till kommunchefen att utreda konsekvenserna
av vinstbegränsning för kommunens ekonomi och
verksamhetsplanering- Anna Tenje (M)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger 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. Genomfört uppdrag ska redovisas till
kommunstyrelsen.
Bakgrund
Den så kallade Välfärdsutredningen överlämnade den 8 november 2016
betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) till regeringen.
Den 18 januari 2018 överlämnade regeringen en lagrådsremiss, Tillstånd att
ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och
skollagsreglerad verksamhet, där förslag till lagändringar lämnas i anledning
av förslagen i nämnda betänkande.
Regeringen föreslår att krav på tillstånd för att få ta emot offentlig
finansiering ska införas för juridiska personer som bedriver verksamhet
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS,
socialtjänstlagen, förkortad SoL, och skollagen. Endast juridiska personer
som kan visa att offentliga medel, utöver ett tillåtet rörelseresultat, kommer
att gå till verksamhet enligt LSS, SoL respektive skollagen ska få tillstånd att
ta emot offentlig finansiering. Verksamhet som omfattas av krav på tillstånd
ska bedrivas i en separat juridisk person.
Krav som kopplas till tillståndet är:
• Ett begränsat rörelseresultat i förhållande till det operativa kapitalet.
Det tillåtna rörelseresultatet ska beräknas som en avkastningsränta på
operativt kapital. Avkastningsräntan ska bestämmas till
statslåneräntan med ett tillägg om 7 procentenheter.
• Inga värdeöverföringar utöver det tillåtna rörelseresultatet får göras.
• Verksamheten ska bedrivas i en separat juridisk person och en
årsredovisning ska upprättas och revisorsgranskas. Verksamhet får
vidare inte lämnas över till underleverantörer som saknar tillstånd.
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Efter lagrådsremissen planeras en proposition till slutet av mars 2018.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 95/2018 föreslagit att kommunstyrelsen ger
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. Genomfört uppdrag
ska redovisas till kommunstyrelsen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 30 januari 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
kommunstyrelsen enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska ha uppsikt över
kommunens nämnder, kommunens företag och de kommunalförbund som
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett omfattande ansvar att se
till att verksamheterna fungerar väl och i det allmännas intresse samt initiera
åtgärder när det omvända inträffar.
Effekterna av nu föreliggande lagrådsremiss, och därefter planerad
proposition, ligger inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Kommunchefen bör därför få i uppdrag att ta fram en beskrivning och
konsekvensanalys för Växjö kommuns ekonomi och verksamhet ifall
Riksdagen beslutar enligt regeringens förslag. Uppdraget ska sedan
redovisas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): 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
Utvecklingschefen
Ekonomi – och finanschefen
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§ 110

Dnr 2018-00104

Skrivelse om Årets stadskärna och vision för centrum
2021 - Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl
Jones Fur (MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist
(KD)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att arbeta fram en
vision för Växjö centrum.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram underlag
för en ansökan om att bli årets stadskärna 2021/2022.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget ska finansieras från
kommunstyrelsens egna kapital märkt för stadsutveckling.
Bakgrund
Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Jon Malmqvist
(KD) och Nils Fransson (L) har i en skrivelse inkommen i februari 2018
föreslagit att kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen att arbeta fram en ny
vision för Växjö centrum, att ta fram underlag för en ansökan om att bli årets
stadskärna samt att finansiera uppdraget från kommunstyrelsens egna kapital
märkt för stadsutveckling.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 125/2018 föreslagit nedanstående beslut:
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att arbeta fram en
vision för Växjö centrum.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram underlag
för en ansökan om att bli årets stadskärna 2021/2022.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget ska finansieras från
kommunstyrelsens egna kapital märkt för stadsutveckling.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 111

Dnr 2017-00739

Försäljning av Idrottshuset till Vöfab
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja Idrottshuset till Vöfab genom
marköverföring från Växjö Värendsvallen 7 till Växjö Värendsvallen 3.
Köpeskillingen är 4,2 miljoner kronor, om arealen avviker från den
överenskomna ska köpeskillingen justeras med 1 500 kronor per
kvadratmeter.
Reservation
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Växjö kommun och Vöfab har i utkast till ansökan och överenskommelse
om fastighetsreglering, daterad 4 maj 2017, kommit överens om
marköverföring. Överenskommelsen innebär att det till Växjö Värendsvallen
3 överförs cirka 2 015 m2 från Växjö Värendsvallen 7. Detta innebär att
Vöfab blir ägare till Idrottshuset. Vöfab ska enligt överenskommelsen betala
4 200 000 kronor till Växjö kommun. Ersättningen justeras med 1 500
kronor per kvadratmeter om arealen avviker från redovisad areal.
Prissättning grundar sig på en oberoende värdering utförd av Winna
Fastighet AB.
Idag ägs Idrottshuset av kommunen men anläggningen sköts av Vöfab enligt
ett så kallat klientavtal. Verksamheten i Idrottshuset drivs av en privat
entreprenör. Även nuvarande hyreskontrakt är skrivet med denna
entreprenör. Samtal har förts en längre tid beträffande upprustning av
byggnaden. Samtidigt har hyresgästen framfört önskemål om att bygga en ny
klätterhall. Enligt hyresgästen är trycket stor på lokal för klättring. Idag finns
en mindre klättringsanläggning byggd i en av squashbanorna. Den börjar bli
sliten och förändringsmöjligheterna är små. Hyresgästen har muntligt
framfört att om en klätterhall byggs kan hyran sättas så att även en
upprustning av byggnaden kan finansieras.
Vöfab har genom dess styrelse tagit beslut i § 15/2018 om att förvärva
Idrottshuset med ovanstående förutsättningar med syfte att rusta upp
anläggningen och komplettera med ny klättringshall.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 133/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
sälja Idrottshuset till Vöfab genom marköverföring från Växjö
Värendsvallen 7 till Växjö Värendsvallen 3. Köpeskillingen är 4,2 miljoner
kronor, om arealen avviker från den överenskomna ska köpeskillingen
justeras med 1 500 kronor per kvadratmeter.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 14 februari 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Malin Lauber (S): Kommunstyrelsen beslutar att sälja Idrottshuset till Vöfab
genom marköverföring från Växjö Värendsvallen 7 till Växjö Värendsvallen
3. Köpeskillingen är det bokförda värdet på cirka 260 000 kronor för
befintlig byggnad. Markpriset fastställs till det pris som tidigare fastställts på
området, det vill säga 200 kronor per kvadratmeter, uppräknat till dagens
penningvärde.
Per Schöldberg (C): 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
För åtgärd
Planeringschefen
För kännedom
Vöfab
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§ 112

Dnr 2017-00623

Integrationsplan för Växjö kommunkoncern
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunkoncerngemensam
Integrationsplan.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Växjö kommun står inför stora utmaningar i fråga om
arbetsmarknadsetablering, boende, segregation och utanförskap för nya
medborgare. För att motverka risken för utanförskap och ett segregerat
samhälle behövs strategier för att främja ett samhälle präglat av samhållning.
2017 initierades ett arbete med att ta fram en kommunkoncerngemensam
integrationsplan med syfte att säkerställa att integrationsarbetet är
kunskapsbaserat och samordnat. Planen ska bidra till att nå de
integrationspolitiska målen och att stärka integrationen i samhället.
Integrationsplanen har beretts av integration- och mångfaldsberedningen.
Ett framtaget kunskapsunderlag och workshops med representanter från
förvaltningar och bolag ligger till grund för integrationsplanen. Begäran om
utlåtande av integrationsplanens remissversion sändes till Växjö kommuns
nämnder och bolag, statliga myndigheter och civilsamhället. Totalt inkom 12
remissvar varav fem lämnade synpunkter. För att säkerställa civilsamhällets
och näringslivets perspektiv bjöd Växjö kommun också in till ett dialogmöte
om integrationsplanen där totalt 16 representanter deltog. I remissvar och
resultat av dialogmöte framkommer en positiv syn på ambitionen om en
koncerngemensam integrationsstrategi. Inkomna remissvar och resultat av
dialogmöte bestod i huvudsak av frågor och synpunkter på remissversionens
definitioner och avgränsningar. Synpunkter handlade om förtydligande
ömsesidig integration, bredare samverkan och individperspektivet. Det
uttrycks också behov av samverkande arbetssätt för att förbättra
integrationen. All respons sammanställdes och bearbetades och ett reviderat
förslag på integrationsplanen togs fram.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 137/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att anta kommunkoncerngemensam integrationsplan.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 15 februari 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att planen pekar ut effektiva
integrationsstrategier för Växjö kommunkoncern, baserat på forskning och
identifierade utmaningar. Strategierna ska syfta till att stärka nyanlända barn,
ungdomar och vuxnas möjligheter till etablering i samhället. Syftet är också
att stärka integrationen i samhället. Planen ska bidra till att nå de
integrationspolitiska målen och att Växjö kommuns integrationsarbete är
kunskapsbaserat, samordnat och effektivt.
Integrationsplanen ska säkerställa att integrationsarbetet är kunskapsbaserat
och samordnat vilket bidrar till att resurser används mer effektivt i ett
helhetsperspektiv. Planen gör det sannolikt enklare att stimulera insatser med
externa medel när det är tydligt vilka områden som behöver stärkas. På så
sätt bidrar planen till att befintliga medel används mer effektivt och att dra
nytta av statsbidrag och andra externa medel. Planen ska bidra till att dra
nytta av befintliga verktyg exempelvis integrationsmedel till civilsamhället
genom att använda dessa på ett sätt som stärker måluppfyllelsen. Vidare
bygger planen på metodutveckling inom befintliga verksamheter samt
samverkan med samarbetspartners så att den samlade effekten blir större av
befintliga insatser.
Integrationsplanen bidrar till ett hållbart samhälle genom att insatser är
resurseffektiva, främjar mångfald, social sammanhållning och bedöms inte
medföra ökad påverkan på miljön.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Malin Lauber (S): Bifall till
arbetsutskottets förslag med följande ändring:
Sida 8, under rubriken Möjliggöra en aktiv fritid:
”fastighetsägare” ska läggas till i kolumnen samverkan.
Carin Högstedt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande
ändringar:
Sida 5, under rubriken Främja en fungerande arbetsmarknad
och växande näringsliv: mottagande och aktiv från dag ett ska
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följas av ”utifrån individens förmåga, psykisk och fysisk hälsa
samt familjesituation”, i kolumnen vad behöver stärkas.
Sida 5, under rubriken Främja en fungerande arbetsmarknad
och växande näringsliv: ”aktivitetskrav för bidrag” ska strykas
i kolumnen strategier. Tillägg ska göras med ”fadderpersoner
för ensamkommande barn och unga.”
Sida 8, under rubriken Möjliggöra en aktiv fritid:
”fastighetsägare” ska läggas till i kolumnen samverkan.
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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§ 113

Dnr 2014-00354

Beslut om investering i ny områdespark på
Torparängen, Växjö stad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna investering i ny områdespark på
Torparängen i Växjö.
Reservation
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Planeringskontoret driver genomförandet av nytt bostadsområde på
Torparängen i Växjö. Under 2017 har merparten av områdets infrastruktur i
form av ledningar och gata, byggts ut. Under hösten 2017 startade den första
bostadsbyggnationen i området och fler byggentreprenader är väntade att
påbörjas under 2018. I enlighet med detaljplan och exploateringsbudget ska
en områdespark anläggas som knyter samman befintliga naturmark,
gångstråket längs med Södra Bergundasjön, begravningsplats och
koloniområde. I parken kommer det att finnas planteringar, lekplats,
utomhusgym samt sitt- och grillplatser.
Investeringen består av dels schakt-och anläggningsarbeten och dels av
plantering av perenner och träd. Investeringen inkluderar även
etableringsskötsel för området under 2 år. Arbetet kommer att utföras i
egenregi med hjälp av tekniska förvaltningens produktionsavdelning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 132/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna investering i ny områdespark på Torparängen i Växjö.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 16 februari 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att den totala
investeringen är på 6 992 000 kronor och etableringskostnaden på
1 443 000 kronor. Investeringen ligger inom internbudgetens ram för
exploateringsbudgeten. Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen att
godkänna investering i ny områdespark på Torparängen i Växjö.
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Yrkanden
Per Schöldberg (C) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP), Catharina
Winberg (M), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist: Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Malin Lauber (S), Tomas
Thornell (S) och Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen beslutar att
godkänna investering i ny områdespark på Torparängen i Växjö med en total
investeringskostnad på 5 miljoner kronor.
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
Planeringschefen
För kännedom
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
34 (68)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-06

§ 114

Dnr 2016-00936

Beslut om kostnader för narkotikamätningar i
avloppsvatten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bekosta halva kostnaden för mätningar av
narkotika i avloppsvatten vid kommunens tre gymnasieskolor vid tre
tillfällen under 2018. Kostnaden för kommunledningsförvaltingen blir 98
100 kronor. Utbildningsförvaltningen faktureras för det resterande beloppet.
Bakgrund
Mätningar vid Sundets avloppsreningsverk av narkotika i avloppsvatten
hösten 2018 visade på ökad förekomst av narkotika i jämförelse med
mätningar under 2014 och 2015. Fortsatta mätningar av narkotika för Växjö
tätort kommer att genomföras vid Sundets avloppsreningsverk vid fyra
tillfällen under 2018. Syftet med mätningarna är följa upp förekomsten av
narkotika och att vara ett kunskapsunderlag för förebyggande insatser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog, i beslut fattat den 16 januari 2018,
utbildningsnämnden att genomföra särskilda provtagningar för
gymnasieskolorna. Utbildningsnämndens presidium har meddelat att man är
positiva till att genomföra tre tester vid de kommunala gymnasieskolorna
under 2018 och stå för halva kostnaden för provtagning och analyser.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 124/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
bekosta halva kostnaden för mätningar av narkotika i avloppsvatten vid
kommunens tre gymnasieskolor vid tre tillfällen under 2018. Kostnaden för
kommunledningsförvaltingen blir 98 100 kronor. Utbildningsförvaltningen
faktureras för det resterande beloppet.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 6 februari 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att SWECO
kan genomföra provtagningarna och har lämnat ett anbud på mätningar vid
kommunens tre gymnasieskolor. Analyser genomförs sedan av SWETOX,
Södertälje.
Kommunchefen lyfter i skrivelsen positiva aspekter av mätningarna:
• Mätningar av narkotika i avloppsvatten vid Sundets
avloppsreningsverk för Växjö tätort har visat sig vara tillförlitliga.
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•
•

•

Narkotikamätningar vid kommunens gymnasieskolor kan vara
viktiga för att få en bild av den aktuella narkotikasituationen i Växjö
och de kommunala skolorna.
Mätningar av narkotika i avloppsvatten på gymnasieskolor är en
metod som inte provats tidigare. Narkotikamätningarna vid skolorna
bör se som metodutveckling i ett sammanhang med övriga
förebyggande insatser.
Ett fortsatt kunskapsutbyte bör ske kontinuerligt med SWETOX och
andra kommuner som genomför droganalyser i avloppsvatten.

Resultaten av narkotikamätningarna på skolorna kan leda till en tydligare
bild av narkotikasituationen på gymnasieskolorna och en metod för
uppföljning av förebyggande insatser. Minskad tillgång till narkotika bidrar
till bättre folkhälsa. Kostanden för fyra mätningar per år vid Sundets
avloppsreningsverk (7 200 kronor) belastar i dagsläget hållbarhetsgruppen,
kommunledningsförvaltningen.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Hållbarhetschefen
För kännedom
Utbildningsnämnden
Ekonomi – och finanschefen
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§ 115

Dnr 2017-00692

Beslut om medel från Klimatkontot 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medel från klimatkontot 2018 delas ut till
följande projekt:
• Måltidsorganisationen: 96 000 kr för att minska matsvinnet i
kommunens produktionskök
• Kultur och Fritid: 35 000 kronor för Virtual Reality ”Måste vi
kroppsligen vara på resmålet?”
Kommunstyrelsen beslutar att följande projekt inte beviljas medel:
• Vöfab, visualisering av solelsproduktion
• Kultur och Fritid, insatser för att minska förlusterna av
gummigranulat från konstgräsplaner
• Måltidsorganisationen, utbyte av pappåsar mot väskor för leverans av
måltider inom hemtjänsten
• Måltidsorganisationen, utbildning i vegetarisk matlagning
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att införa det så kallade klimatkontot
där förvaltningar och bolag betalar in en avgift utifrån sina koldioxidutsläpp.
Dessa medel skall sedan användas för att finansiera lämpliga projekt som
syftar till att minska klimatpåverkan. Medel får användas till
beteendepåverkande projekt och/eller mindre investeringar.
En ny ansökningsomgång har nu genomförts för 2018 med tema
”klimatsmarta val med fokus på framtiden”. Kriterierna för att få
projektmedel från klimatkontot är klimatnytta, innovation och god
spridningspotential. Klimatkontots budget 2018 omfattar 131 000 kronor.
Tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningens hållbarhetgrupp har
berett ärendet utifrån de inkomna ansökningarna och efter möte med miljöoch hållbarhetsberedningen har förslag till utdelning lämnats.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 97/2018 föreslagit nedanstående beslut till
kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att medel från klimatkontot 2018 delas ut till
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följande projekt:
• Måltidsorganisationen: 96 000 kr för att minska matsvinnet i
kommunens produktionskök
• Kultur och Fritid: 35 000 kronor för Virtual Reality ”Måste vi
kroppsligen vara på resmålet?”
Kommunstyrelsen beslutar att följande projekt inte beviljas medel:
• Vöfab, visualisering av solelsproduktion
• Kultur och Fritid, insatser för att minska förlusterna av
gummigranulat från konstgräsplaner
• Måltidsorganisationen, utbyte av pappåsar mot väskor för leverans av
måltider inom hemtjänsten
• Måltidsorganisationen, utbildning i vegetarisk matlagning
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 25 januari 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
sex projektansökningar har inkommit. Dessa kommer från Vöfab, kultur och fritidsförvaltningen (arena), kultur - och fritidsförvaltningen
(stadsbiblioteket) och måltidsorganisationen (tre stycken) som bidragit med
ansökningar.
Klimatkontots budget 2018 omfattar 131 000 kronor från insatta CO2avgifter. Totalt ansöktes det om projektmedel motsvarande 877 000 kr.
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP): 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
För kännedom
Ansökanden
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§ 116

Dnr 2018-00059

Fastställande av särskilt pris för bostadsmark inom
fastigheten del av Växjö 6:50 vid Alabastern
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för tomtmark inom fastigheten del
av Växjö 6:50 vid Alabastern på Araby. Priset för marken inom berört
område beslutas bli 1 200 kr/m2 BTA.
Reservation
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Området ingår i detaljplanen för Alabastern 3 med flera, Araby, Växjö
kommun. Detaljplanen vann laga kraft den 26 september 2017. Detaljplanen
medger användningsområdena bostäder, skola, centrum och idrott samt en
bebyggelse i 2–16 våningar. Området är beläget på befintlig grusplan öster
om Växjöbostäders 16 våningshusvid på Araby.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 119/2018 föreslagit att kommunstyrelsen fastställer
särskilt pris för tomtmark inom fastigheten del av Växjö 6:50 vid Alabastern
på Araby. Priset för marken inom berört område beslutas bli 1 200 kr/m2
BTA.
Yrkanden
Gunnar Storbjörk (S): Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för tomtmark
inom fastigheten del av Växjö 6:50 vid Alabastern på Araby. Priset för
marken inom berört område beslutas bli 900 kr/m2 BTA.
Catharina Winberg (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
För åtgärd
Planeringschefen
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För kännedom
Växjöbostäder AB
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§ 117

Dnr 2018-00120

Upprättande av en digital översiktsplan som grund för
en levande översiktlig planering
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag
till ny översiktsplan för växande stad, tätorter och landsbygd som kan
ligga till grund för en levande översiktlig planering.
2. Kommunstyrelsen fattar under hösten 2018 beslut om övergripande
utvecklingsstrategi vilket tas fram i samarbete med Alvesta.
Bakgrund
Översiktlig planering handlar om att kunna sätta enskilda beslut och åtgärder
som rör samhällsbyggande i ett större rumsligt och tidsmässigt sammanhang,
så att de sammantaget leder till en önskvärd framtid. För att fylla denna roll
behövs en bild av den önskvärda framtiden, en strategi och riktlinjer för hur
vi når dit. I översiktsplanen redovisar kommunen sin syn på hur mark- och
vattenområden i grova drag bör användas framöver och hur bebyggelse och
infrastruktur bör utvecklas.
Växjö kommun har under många år varit bra på att arbeta med sina
översiktsplaner som blivit väl mottagna. Översiktsplanerna har innehållit
strategier och vägledningar för de enskilda orterna och staden. Men de har
saknat sammanhang med kommunen i stort vilket innebär att helheten har
gått förlorad. På kort sikt och för de enskilda projekten har översiktsplanerna
bidragit med god vägledning. Men nu när utbyggnaden av Växjö kommun
accelererar uppstår allt fler målkonflikter och den översiktliga planeringen
blir bristfällig. Växjö kommun ska börja arbeta med en aktiv och levande
översiktlig planering, för utveckling av växande stad, tätorter och landsbygd.
Samhällsbyggandet ska vägledas genom en digital helhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 109/2018 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att ta fram förslag
till ny översiktsplan för växande stad, tätorter och landsbygd som kan
ligga till grund för en levande översiktlig planering.
2. Kommunstyrelsen fattar under hösten 2018 beslut om övergripande
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utvecklingsstrategi vilket tas fram i samarbete med Alvesta.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): 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
Planeringschefen
För kännedom
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
VKAB
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§ 118

Dnr 2018-00118

Genomförande av mandatperiodens
bostadsförsörjningsprogram
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Behovsanalys för bostadsförsörjning,
2019.
2. Kommunstyrelsen godkänner att budgetprocessen med tillhörande
internbudgetar och verksamhetsplaner utgör handlingsplan för
bostadsförsörjning med behovsanalysen som grund.
Bakgrund
I mars 2017 antog kommunfullmäktige mandatperiodens
bostadsförsörjningsprogram och ett arbetssätt för bostadsförsörjning. I
programmet står bland annat att en koncernövergripande
bostadsförsörjningsgrupp årligen ska ta fram en flerårig handlingsplan.
Handlingsplanen godkänns årligen av kommunstyrelsen och blir ett underlag
till prioriterade åtgärder i kommunfullmäktiges budget. Utifrån antagen
kommunfullmäktigebudget arbetar bostadsförsörjningsgruppen fram vilka
åtgärder som ska föreslås ingå i respektive internbudgetar och
verksamhetsplaner.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 110/2018 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner Behovsanalys för bostadsförsörjning,
2019.
2. Kommunstyrelsen godkänner att budgetprocessen med tillhörande
internbudgetar och verksamhetsplaner utgör handlingsplan för
bostadsförsörjning med behovsanalysen som grund.
Kommunchefen har lämnat ett förslag till Behovsanalys för
bostadsförsörjning, 2019, upprättat 22 februari 2018. Kommunchefen har i
en skrivelse, daterad 9 februari 2018, även redogjort för ärendet och lämnat
förslag till beslut.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Bostadsförsörjningsgruppen
För kännedom
Byggnadsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Omsorgsnämnden
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§ 119

Dnr 2018-00040

Driftsbidrag till Tolgs föreningslokal
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utbetala bidrag på totalt 340 000 kronor till
Tolgs Föreningslokal för 2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsens budget för 2018 finns 2 982 000 kronor att fördela till
föreningar som driver samlingslokaler i Växjö Kommun. Tolgs
Föreningslokal har den 29 januari 2018 inkommit med ansökan. Tidigare har
2 518 000 kronor utfördelats och efter nu föreslaget bidrag till Tolg återstår
124 000 kronor av budgeten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 117/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
utbetala bidrag på totalt 340 000 kronor till Tolgs Föreningslokal för 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 19 januari 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Per Schöldberg (C) med instämmande av Oliver Rosengren (M) och 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 åtgärd
Ekonomi – och finanschefen
För kännedom
Tolgs Föreningslokal
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§ 120

Dnr 2018-00012

Förlängning av politisk styrgrupp (2018-2020) avseende
pågående partnerskap med JB Marks Local
Municipality, Sydafrika
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna in ansökan till ICLD om en
förlängning av politisk styrgrupp (2018–2020) för pågående partnerskap med
JB Marks Local Municipality, Sydafrika.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att underteckna ansökan.
Bakgrund
Växjö kommun deltar idag i det trepartnerskap med Region Kronoberg och
JB Marks Local Municipality (tidigare Tlokwe City Council), Sydafrika,
som etablerades redan 2005 och som finansieras via projektmedel från
svenska ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati). Partnerskapet
består organisatoriskt av (a) en obligatorisk styrgrupp med ledande politiker
samt (b) sökta och beviljade projekt (1-3 år) som kontinuerligt genomförs på
olika temaområden.
Nuvarande styrgruppsfunktion (Monitoring Committee) har beviljade medel
till och med sommaren 2018 och behöver därmed förlängas med två nya år.
Ny ansökan ska lämnas in till ICLD:s deadline den 15 mars 2018, där Växjö
kommun står som formell ägare av partnerskapet på den svenska sidan. Vid
beviljad ansökan (juni 2018) förlängs styrgruppen från augusti 2018 till juli
2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 118/2018 föreslagit nedanstående beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna in ansökan till ICLD om en
förlängning av politisk styrgrupp (2018–2020) för pågående partnerskap med
JB Marks Local Municipality, Sydafrika.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att underteckna ansökan.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 15 februari 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Institutet för lokal och regional demokrati
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§ 121

Dnr 2017-00695

Godkännande av projekt finansierad genom
Digitaliseringsfond
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller projektmedel enligt ansökan för projekten
Digitalisering av skolan samt Koncept för e-lärande (e-learning). Projekten
kommer att genomföras under perioden 2018-2019 och ha en total
kostnadsbelastning om 16 043 tkr.
Bakgrund
I Växjö kommuns budget 2018 prioriteras investeringar i digitalisering för
tillgänglighet och effektiv förvaltning.
Genom digitaliseringsfonden kan nämnder ansöka om medel för
digitaliseringsinsatser som ger ökad effektivitet i förvaltningen,
tillgänglighetsförbättringar för invånarna eller bättre handläggning.
Ett villkor för att få ta del av digitaliseringsfonden är att insatsen ska bidra
till kostnadsminskning eller minskad kostnadsökning. Efter projektavslut ska
projekten utvärderas vad gäller resultat och uppnådd effektivitet.
Projektkostnader ska särredovisas hos ansvarig nämnd och ekonomisk
reglering sker mot redovisade kostnader. Redovisade projektkostnader
avräknas mot gemensamt eget kapital enligt gällande redovisningsprinciper.
Avräkning mot gemensamt eget kapital för redovisade projektkostnader sker
inte om nämnden för verksamhetsåret redovisar överskott.
Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning av medel ur digitaliseringsfonden i
januari, april, augusti och november 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 98/2018 föreslagit att kommunstyrelsen bifaller
projektmedel enligt ansökan för projekten Digitalisering av skolan samt
Koncept för e-lärande (e-learning). Projekten kommer att genomföras under
perioden 2018-2019 och ha en total kostnadsbelastning om 16 043 tkr.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 17 januari 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
följande ansökningar om projektmedel har inkommit i denna
ansökningsomgång:
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•
•

Utbildningsnämnden; digitalisering av skolan 2018
Kommunstyrelsen; koncept för e-lärande (e-learning)

Projekten utvärderas av en expertgrupp bestående av ekonomi- och
finanschef, budgetchef, utvecklingschef och IT-chef. Projekten utvärderas
utifrån följande bedömningskriterier:
•
•
•

projektets relevans
effektiviseringspotential i verksamheten (projektkostnader i relation
till framtida kostnadsbesparing)
budgetbedömning (budget i relation till projektaktiviteter).

Yrkanden
Oliver Rosengren (M): 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
Ekonomi – och finanschefen
För kännedom
Utbildningsnämnden
HR-chefen
Utvecklingschefen
IT-chefen
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§ 122

Dnr 2017-00751

Avsiktsförklaring - Bredbandsutbyggnad i Kronobergs
län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ser positivt på Region Kronobergs uttalade ambition att
stödja bredbandsutbyggnaden, men då Växjö kommun har en fastställd plan
för bredbandsutbyggnad, är det i dagsläget svårt att förutspå hur Region
Kronobergs förslag kan komma att påverka denna. Växjö kommun föreslår
därför istället att Region Kronoberg, i samverkan med Wexnet och dess
ägarkommuner, utökar dialogen sinsemellan för att utifrån behov, komma
fram till ett gemensamt arbetssätt i frågan. Därefter kan en ny
avsiktsförklaring undertecknas baserad på dessa diskussioner.
Bakgrund
Region Kronoberg har tagit fram Avsiktsförklaring – Samverkan kring
Bredbandsutbyggnad i Region Kronoberg. Avsiktsförklaringen syftar till att
genom strukturerad samverkan stimulera investeringar i digital infrastruktur i
Kronobergs län. Därutöver finns även ett direkt förslag från Region
Kronoberg avseende modell för kvarvarande bredbandsutbyggnad i
Kronobergs län.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 99/2018 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen ser positivt på Region Kronobergs uttalade ambition att
stödja bredbandsutbyggnaden, men då Växjö kommun har en fastställd plan
för bredbandsutbyggnad, är det i dagsläget svårt att förutspå hur Region
Kronobergs förslag kan komma att påverka denna. Växjö kommun föreslår
därför istället att Region Kronoberg, i samverkan med Wexnet och dess
ägarkommuner, utökar dialogen sinsemellan för att utifrån behov, komma
fram till ett gemensamt arbetssätt i frågan. Därefter kan en ny
avsiktsförklaring undertecknas baserad på dessa diskussioner.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2 februari 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickat till
Region Kronoberg
För kännedom
Wexnet
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§ 123

Dnr 2017-00724

Redovisning av uppdrag om att samla berörda parter
för att arbeta fram en ny strategi för det drog - och
alkoholpreventiva arbetet riktat mot studenter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget och noterar att en
handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete vid Linnéuniversitetet 2017–
2021 finns.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 326/2017 gett kommunchefen i uppdrag att samla
berörda parter för att arbeta fram en ny strategi för det drog – och
alkoholpreventiva arbetet riktat mot studenter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 96/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av uppdraget och noterar att en handlingsplan för ANDTförebyggande arbete vid Linnéuniversitetet 2017–2021 finns.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 januari 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
Linnéuniversitet har, tillsammans med andra aktörer, tagit fram
Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete vid Linnéuniversitetet 2017–
2021 för att tydliggöra det förebyggande arbetet för studenterna och som
strategi för det drog- och alkoholpreventiva arbetet. Handlingsplanen
motsvarar vad som efterfrågas i den ursprungliga skrivelsen från Jon
Malmqvist (KD) och som resulterade i uppdraget från kommunstyrelsen (§
326/2017).
Beslutet skickas till
Hållbarhetschefen
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§ 124

Dnr 2018-00067

Redovisning av uppdrag att utreda om det finns
möjlighet att på något sätt kunna klassa hemtjänsten
som "blåljus"
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar och godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 31/2018 gett kommunchefen i uppdrag att utreda
om det finns möjlighet att på något sätt kunna klassa hemtjänsten som
”blåljus”..
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 122/2018 föreslagit att kommunstyrelsen noterar och
godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 16 januari 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det inte är
möjligt att kunna klassa hemtjänsten som ”blåljus”. I utredningen har
kontakter tagits med kommunjurist och lagrum har gåtts igenom.
Utredningen visar att i enlighet med förordning (2001:650) om
vägtrafikregister och däri § 9 i fråga om utryckningsfordon fastställs att:
”Ett sådant motorfordon som anges nedan ska antecknas som
utryckningsfordon, om det vid enskilt godkännande eller
registreringsbesiktning enligt 4 kap. fordonsförordningen (2009:211) har
godkänts eller i ett intyg om överensstämmelse har betecknats som
utryckningsfordon:
1. ett motorfordon som har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt 5
kap. 1 § 4 fordonsförordningen och som är inrättat för transport av
sjuka eller skadade och är avsett att användas uteslutande för detta
ändamål av den som ingår i en sådan organisation som avses i 7 kap.
6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), eller
2. ett motorfordon som är avsett att användas endast av a) en statlig
brandkår eller en kommunal organisation för räddningstjänst eller
ett spårvägs- eller järnvägsföretag för att bereda hjälp vid eller
förhindra olycksfall eller undanröja trafikhinder, eller
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b) en polisman, tulltjänsteman eller kustbevakningstjänsteman i
brådskande tjänsteutövning. Förordning (2017:89)”
Beslutet skickas till
För kännedom
Trafikplaneringschefen
Omsorgsnämnden
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§ 125

Dnr 2018-00066

Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten för
omsorgspersonal att använda fastighetsnära parkering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att, i dialog med tekniska
nämnden och omsorgsnämnden, arbeta för att få till en överenskommelse
med berörda fastighetsägare och involverade övervakningsföretag med syftet
att åstadkomma ett generellt tillstånd för omsorgspersonalen att parkera fritt i
närheten av omsorgstagaren.
Bakgrund
Åsa Karlsson-Björkmarker (S) och Tomas Thornell (S) har inkommit med en
skrivelse avseende behov av fastighetsnära parkering för kommunens
omsorgspersonal. Problembilden är att omsorgspersonalen i vissa fall måste
parkera långt ifrån omsorgstagaren.
Kommunstyrelsen gav i § 32/2018 kommunchefen i uppdrag att utreda
frågan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 123/2018 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att, i dialog med tekniska nämnden och
omsorgsnämnden, arbeta för att få till en överenskommelse med berörda
fastighetsägare och involverade övervakningsföretag med syftet att
åstadkomma ett generellt tillstånd för omsorgspersonalen att parkera fritt i
närheten av omsorgstagaren.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 13 februari 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kommunchefens utredning visar på att det inte finns några generella tillstånd
för fastighetsnära parkering som gäller både kommunal mark och på privat
fastighetsmark. För att kunna arbeta fram ett generellt tillstånd för
omsorgspersonalen att parkera fritt i närheten av omsorgstagaren måste en
frivillig överenskommelse med berörda fastighetsägare och involverade
övervakningsföretag göras. En sådan överenskommelse bedöms möjlig att
uppnå, utifrån dialog med tekniska förvaltningen, men input och information
om vilka områden som är berörda måste komma från omsorgsförvaltningen.
Kommunchefens slutsats och bedömning blir att detta måste lösas i dialog
och frivilliga överenskommelser då inga generellt giltiga tillstånd finns för
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ovan beskrivna ändamål. Rekommendationen blir därför att
omsorgsförvaltningen bör fortsätta den dialog som redan är påbörjad med
tekniska förvaltningen i frågan.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
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§ 126

Dnr 2018-00079

Val av förste vice ordförande, ny ledamot och ersättare
i kommunstyrelsens arbetsutskott samt ny ledamot i
miljöberedningen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Malin Lauber (S) till ny förste vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
2. Kommunstyrelsen utser Tomas Thornell (S) som ny ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
3. Kommunstyrelsen utser Rose-Marie Holmqvist (S) till ny ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
4. Kommunstyrelsen utser Gunnar Storbjörk (S) till ny ledamot i
miljöberedningen.
Bakgrund
Åsa Karlsson Björkmarker (S) har i en skrivelse avsagt sig sina
förtroendeuppdrag från och med den 1 februari 2018.

Beslutet skickas till
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
För kännedom
Malin Lauber (S)
Tomas Thornell (S)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Gunnar Storbjörk (S)
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§ 127

Dnr 2018-00094

Koncernbidrag till VKAB samt information om
utdelning till Växjö kommun 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Reservation
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet.
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Beslut om utdelning från kommunala bolag till Växjö kommun finns i
kommunens budget för 2018, som är beslutad i fullmäktige i juni 2017.
Beslut om utdelning sker på årsstämman i respektive bolag. Utdelning ska
lämnas med 73,7 mkr. VEAB lämnar årlig utdelning till VKAB med 4,9 mkr
för vidareutdelning till Växjö kommun. Växjöbostäder AB ska lämna
utdelning till VKAB med 68,8 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun.
Utdelningen avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder
som främjar integration och social sammanhållning samt åtgärder som
tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt
ansvar, med hänvisning till 5 § i lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 100/2018 föreslagit att kommunstyrelsen noterar
informationen.
Växjö kommunförtag AB (VKAB) har i § 17/2018 beslutat att fastslå att
koncernbidrag till VKAB ska lämnas enligt följande:
-

Vidingehem 65 tkr
Växjöbostäder 2 114 tkr
VEAB 0 kr
Videum 204 tkr
Vöfab 33 tkr

Ytterligare dispositioner som kan rekommenderas av revisorerna och som
inte påverkar VKAB eller dotterbolagens finansiella ställning kan bli
aktuella.
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Styrelsen för VKAB konstaterar att utdelning till Växjö Kommun ska lämnas
med 73,7 miljoner kronor.

Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö kommunföretag AB
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§ 128

Dnr 2017-00583

Medborgarförslag om jämförelse av förbrukning av
fjärrvärme
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till Växjö
kommunföretag AB:s (VKAB) yttrande i § 19/2018, där det framgår att
Veab redan har en liknande redovisning av förbrukning som förslagsställaren
föreslår.
Bakgrund
Ett medborgarförslag som inkom den 11 oktober 2017 föreslår att för att
motivera kunden att hushålla med energi vore jämförelse över tid av den
egna bostadens fjärrvärmeförbrukningen ett bra instrument. Önskvärt vore
grafik över hela årets månader med jämförelse med föregående år och
motsvarande månad. Om möjligt så kan en jämförelse med
normalförbrukning för just kundens bostadstyp vara ett ytterligare plus.
Kommunfullmäktige beslutade i § 255/2017 att överlämna beslutanderätten i
ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 89/2018 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
medborgarförslaget med att hänvisa till Växjö kommunföretag AB:s
(VKAB) yttrande i § 19/2018, där det framgår att Veab redan har en
liknande redovisning av förbrukning som förslagsställaren föreslår.
VKAB har i § 19/2018 lämnat nedanstående yttrande över
medborgarförslaget:
Veab har redan en redovisning på våra kunders Mina Sidor av just det
som förslagsställaren föreslår. Genom att aktivera Mina sidor så kan
Veabs kunder följa sin energiförbrukning på ett bra sätt och även få direkt
återkoppling på hur olika effektiviseringsinsatser resulterar. Av den
återkoppling Veab får så är detta uppskattat av kunderna och ett bra och
stimulerande verktyg för att realisera goda idéer gällande
energieffektivisering. På Mina sidor visas energianvändning för el och
fjärrvärme tre år tillbaka på dygn, månad och årsnivå. Mina sidor är ett bra
verktyg för att följa energianvändningen över tid och ett stöd vid
energieffektivisering. Att jämföra olika fastigheter med varandra kan dock
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vara komplext då flera faktorer har inverkan på energianvändningen.
På fakturan från Veab finns en hänvisning till Mina Sidor som finns på
www.veab.se. Inloggningsuppgifter till Mina sidor får kunden genom att
kontakta kundcenter på telefon 0470-70 33 33 eller via e-post till
kundcenter@veab.se. Mina sidor utvecklas ständigt för att möta nya behov
och utmaningar. Vi hoppas att du får stor hjälp av Mina sidor och har du
frågor är du välkommen att kontakta kundcenter på Växjö Energi.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
För kännedom
Växjö kommunföretag AB
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§ 129

Dnr 2018-00057

Medborgarförslag om att skärpa kraven på mängden
ekologiskt/närodlat på maten som serveras i Växjö
kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun
hanterar frågan i det måltidspolitiska program som är under framtagande.
Bakgrund
En kommuninvånare har i en skrivelse, inkommen 22 januari 2018,
föreslagit att Växjö kommun ska skärpa nuvarande krav på ekologisk och
närodlad mat till 100 procent.
Beslutsunderlag
Organisations – och personalutskottet har i § 22/2018 förslagit att
kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun
hanterar frågan i det måltidspolitiska program som är under framtagande.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag.
Carin Högstedt (V): Bifall till medborgarförslaget.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och
personalutskottets förslag.
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§ 130

Dnr 2017-00677

Medborgarförslag om ny cykelväg och belysning runt
Fylleryd
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en byggnation av
ny cykelväg inklusive belysning runt Fylleryd bör avvaktas för att se hur den
kommande utbyggnaden av Fagrabäcksrondellen påverkar trafikströmmarna
i området samt den kommande cykelvägplanen.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom den 27 november 2017 avseende byggnation av
belyst cykelväg, parallellt med befintlig väg, runt Fylleryd. Sträckningen
som avses i förslaget utgår från befintlig cykelväg vid Växjö golfbana med
anslutning till befintlig cykelväg vid VAIS-torpet. Förslagsställaren anger att
många tar denna väg till jobb och skola och många cyklar och vill kunna
göra det säkert. Befintlig väg är enligt förslagsställaren mycket smal och till
största del obelyst, vilket gör att cyklister upplever stor otrygghet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 90/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att en byggnation av ny cykelväg inklusive
belysning runt Fylleryd bör avvaktas för att se hur den kommande
utbyggnaden av Fagrabäcksrondellen påverkar trafikströmmarna i området
samt den kommande cykelvägplanen.
Tekniska nämnden har i § 14/2018 föreslagit nedanstående yttrande till
kommunfullmäktige:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att yrka avslag på förslaget
om byggnation av ny cykelväg inkl. belysning runt Fylleryd och avvakta och
se hur den kommande utbyggnaden av Fagrabäcksrondellen påverkar
trafikströmmarna i området samt den kommande cykelvägplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
63 (68)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-06

§ 131

Dnr 2018-00117

Medborgarförslag om lokaltrafiken i Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det är Region
Kronoberg som beslutar om taxorna inom kollektivtrafiken i Kronobergs län.
Bakgrund
Ett medborgarförslag som inkom i februari 2018 föreslår att personer fyllda
75 år ska få åka gratis på lokalbussar vissa tider på dygnet (t.ex. mellan kl. 915) under vardagar och gratis under helger mot uppvisande av legitimation.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har § 126/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att det är Region Kronoberg som beslutar om
taxorna inom kollektivtrafiken i Kronobergs län.
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§ 132

Dnr 2017-00719

Medborgarförslag om att rätta till samt tillsätta en
utredning rörande lärarlönelyftet
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
utbildningsnämndens yttrande i § 18/2018 där följande framgår: Växjö
kommuns höga andel behöriga legitimerade lärare medför att lärarlönelyftets
medel inte räcker till alla. En utredning/konsekvensanalys om
tillvägagångssätt och utfall av lärarlönelyftet är gjord och redovisad till
utbildningsnämnden.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i december 2017 föreslår en medborgare
att Växjö kommun ska be om ursäkt till de lärare som inte fått ta del av
satsningen lärarlönelyftet, samt att en utredning ska tillsättas angående hur
kommunen kan komma till rätta med skadan genom någon typ av
kompensation.
Lärarlönelyftet är en statlig lönesatsning som gäller från 1 juli 2016 till
särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Målet är att
öka kunskapsresultaten i skolan, kvaliteten i undervisningen och öka
attraktiviteten för läraryrket.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 127/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att hänvisa till utbildningsnämndens yttrande i §
18/2018 där följande framgår: Växjö kommuns höga andel behöriga
legitimerade lärare medför att lärarlönelyftets medel inte räcker till alla. En
utredning/konsekvensanalys om tillvägagångssätt och utfall av
lärarlönelyftet är gjord och redovisad till utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden har i § 18/2018 lämnat nedanstående yttrande:
Växjö kommuns höga andel behöriga legitimerade lärare medför att
lärarlönelyftets medel inte räcker till alla. En utredning/konsekvensanalys
om tillvägagångssätt och utfall av lärarlönelyftet är gjord och redovisad till
nämnden.
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§ 133

Dnr 2018-00060

Motion om att införa ett tredje alternativ då kön ska
anges- Malin Lauber (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att Växjö kommun avvaktar
eventuell lagstiftning innan lokalt beslut tas i frågan. Växjö kommun arbetar
ständigt för att alla människor ska bemötas med respekt.
Bakgrund
Malin Lauber (S) har i en skrivelse inkommen i januari 2018 föreslagit att
Växjö kommuns alla blanketter och enkäter ska ha ett tredje alternativ att
välja mellan när kön ska anges, samt att kommunen i sin kommunikation ska
vara så könsneutrala som möjligt i både tal och skrift, så att icke binära
personer inte exkluderas.
Syftet med förslaget är, enligt motionären, att underlätta och visa respekt för
personer som varken kan eller vill identifiera sig som man eller kvinna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 101/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen med att Växjö kommun avvaktar eventuell lagstiftning innan lokalt
beslut tas i frågan. Växjö kommun arbetar ständigt för att alla människor ska
bemötas med respekt.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
66 (68)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-06

§ 134

Dnr 2018-00119

Aktualitetsprövning för Växjö kommuns översiktsplan
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att översiktsplan för Växjö kommun kan anses
vara aktuell men att den har revideringsbehov med anledning av stark
expansionstakt och avsaknad av en långsiktig kommunövergripande strategi
för hela Växjö kommun.
Bakgrund
Enligt 3 kapitlet 27 § Plan- och bygglagen skall varje kommun ha en aktuell
översiktsplan. För att säkerställa att planen hålls uppdaterad kräver plan- och
bygglagen att kommunfullmäktige tar ställning till aktualiteten minst en
gång under varje mandatperiod.
I aktualitetsprövningen redogörs för i vilken utsträckning översiktsplanens
intentioner fortfarande är aktuella med hänsyn till nya anspråk och
förutsättningar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 108/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att översiktsplan för Växjö kommun kan anses vara aktuell men att den har
revideringsbehov med anledning av stark expansionstakt och avsaknad av en
långsiktig kommunövergripande strategi för hela Växjö kommun.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 9 februari 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att översiktsplan
för Växjö kommun bedöms som helhet vara aktuell och kan på kort sikt och
för de enskilda projekten bidra med god vägledning.
När utbyggnaden av Växjö kommun går allt fortare uppstår allt fler
målkonflikter och den översiktliga planeringen riskerar på sikt att bli
bristfällig. Med anledning av en ökad byggnation och en avsaknad av ett
tydligt kommunövergripande sammanhang och en gemensam strategi för
utvecklingen av hela Växjö kommun har översiktsplanen för Växjö kommun
ett revideringsbehov. Detta bedöms som avgörande för att översiktsplanen
för Växjö kommun fortsatt ska kunna tillgodose en långsiktig hållbar
utveckling av växande stad, tätorter och landsbygd.
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Dnr 297092

Övrigt
Kommunstyrelsens beslut
Inga övriga frågor behandlades.

.
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