SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-05

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

A-salen, kl. 13:30 – 15:20
Anna Tenje (M), Ordförande
Åsa Karlsson Björkmarker (S), 1:e vice ordförande
Per Schöldberg (C), 2:e vice ordförande
Oliver Rosengren (M)
Catharina Winberg (M)
Eva Johansson (C)
Cheryl Jones Fur (MP)
Nils Fransson (L)
Jon Malmqvist (KD)
Tomas Thornell (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Pontus Nordfjell (SD)
Martin Edberg (S)
Eva-Britt Svensson (V)

Sofia Stynsberg (M)
Tony Lundstedt (S)
Pernilla Tornéus (M)
Ulf Hedin (M)
Lena Wibroe (M)
Magnus Wåhlin (MP)
Lennart Adell Kind (L)
Julia Berg (S)

Monica Skagne, kommunchef
Per Sandberg, förvaltningschef arbete – och välfärd
§ 288
Josefine Eriksson, handläggare § 288
Lena Björkqvist, HR-chef §§ 289-290
Erik Tellgren, VD Veab § 291
Mats Bildh, affärsområdeschef Wexnet § 291
Erika Gustavsson, sekreterare

1 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-05

Justering
Justerare

Åsa Karlsson Björkmarker

Plats och tid

Kommunkansliet

Justerade paragrafer

§§ 287-312

Ajournering

Fika 14:50 – 15:20

Anmärkning

Ingen allmänhetens frågestund genomfördes då
ingen allmänhet fanns på plats för frågor.
Ärendena behandlades i ordningen §§ 287 – 290,
292 – 301, 291, 302 - 312

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Erika Gustavsson

Ordförande

……………………………………
Anna Tenje

Justerare

……………………………………
Åsa Karlsson Björkmarker
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2017-09-05 är justerat.
Anslagsdag

2017-09-12

Anslaget tas ner

2017-10-04

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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§ 287

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Åsa Karlsson Björkmarker (S) till att justera
protokollet.
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§ 288

Dnr 316681

Rapportering av handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Per Sandberg, förvaltningschef på arbete – och välfärd och Josefine
Eriksson, handläggare på kommunledningsförvaltningen informerar om
pågående arbete mot våldsbejakande extremism. Projektet syftar till att
utforma arbetet och ta fram relevanta åtgärder i enlighet med kommunens
huvudmål i handlingsplanen mot våldsbejakande extremism.
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§ 289

Dnr 316682

Rapportering av värdegrundsimplementering - status
från bolag och förvaltningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
HR-chef Lena Björkqvist informerar om den uppföljning som gjorts efter
implementeringen av Växjö kommunkoncerns värdegrund. Alla
förvaltningar och bolag har tagit till sig uppgiften att arbeta med
värdegrunden på ett bra och ansvarsfullt sätt, och har meddelat att de
kommer arbeta vidare under hösten i olika forum med olika metoder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
8 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-05

§ 290

Dnr 316683

Rapportering av medarbetar -/temperaturmätaren status och fortsatt arbete
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
HR-chef Lena Björkqvist informerar om den
temperaturmätare/medarbetarundersökning som presenterades för Växjö
kommuns chefer i slutet av augusti, och som sedan kommer skickas ut till
alla medarbetare under oktober via e-post.
Syftet med enkäten är bland annat att se trender, hitta förbättringsområden,
få snabbare återkoppling och öka delaktigheten.
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§ 291

Dnr 316740

Information från Wexnet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Erik Tellgren, VD för Veab och Mats Bildh, affärsområdeschef på Wexnet
rapporterar om nuläget för fiberutbyggnad i Växjö kommun. Kvarvarande så
kallade ”vita fläckar” i tätorter bedöms kunna öppnas till 2020, och
förtätningar pågår kontinuerligt. Fiber erbjuds idag i samtliga
nybyggnadsområden.
Gällande landsbygden har man kartlagt kompletterande stamnätssträckor.
Nio delsträckor är påbörjade, och nio ansökningar för landsbygdsstöd väntar
besked. Nästa beslutstillfälle hos Länsstyrelsen för stöd är i början 2018.
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§ 292

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Anna Tenje (M) informerar om att Myndigheten för ungdoms - och
civilsamhällesfrågor flyttas från Stockholm till Växjö. Omlokaliseringen ska
vara klar till den 1 februari 2019, och rör 70-80 medarbetare.
Vidare informerar Tenje om att hon besökt Kulturarvscentrum och
utställningen Öppet glasmagasin samt deltagit i trähussafari, som arrangeras
av Södra tillsammans med Växjö kommun, Länsstyrelsen Kronoberg och
Linnéuniversitetet. Slutligen informerar Tenje om att hon den 19 augusti
invigde Södra bantorget och Linnéa Jörpelands konstverk På väg.
Per Schöldberg (C) informerar om att han varit i Kalmar för att diskutera
infrastrukturfrågor med Kalmar och Karlskrona kommun. Schöldberg
informerar också om att han varit på inspelningen av SVT:s Antikrundan på
Huseby bruk, som kommer sändas i början av 2018.
Pernilla Tornéus (M) informerar om att hon varit på invigning av den nya
Per Lagerkvist skolan.
Monica Skagne, kommunchef informerar om det forskningsprojekt som
pågår mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet, samt att Chefens dag
anordnades förra veckan.
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§ 293

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Styrelseordförande i Växjökommunföretag AB (VKAB) Catharina Winberg
(M) informerar om att Wexnet nu inleder ett pilotprojekt för öppen trådlös
kommunikation i Växjö. Stadshubben ska möjliggöra för ”sakernas internet”
(Internet of things).
Kommunchef Monica Skagne informerar om att Växjöbostäder AB börjat
säga upp avtal för att sedan kunna teckna nya gällande p-platser, samt att de
fortsatt arbetar med att komma till rätta med otillåten andrahandsuthyrning.
Slutligen informerar kommunchefen om att Vidingehems nya VD Peråke
Janén nu är på plats och från och med 1 oktober kommer arbeta heltid.
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§ 294

Dnr 2017-00007

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut
om delegering enligt 6 kap 33 § Kommunallagen. Redovisningen i rapporten
gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 7 augusti till 29 augusti 2017.
Beslut som redovisas i liggare registrerades mellan 7 augusti till och med 29
augusti 2017.
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§ 295

Dnr 2017-00006

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 15 augusti och 29 augusti
redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 22
augusti redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö Kommunföretag AB:s protokoll från den 23 augusti redovisas för
kommunstyrelsen.
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§ 296

Dnr 2017-00327

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande yttrande
över Naturvårdsverkets remiss av Förslag till
Nationalpark Åsnen - kompletterande remiss
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 379/2017 av tidsskäl yttrat sig över Naturvårdsverkets
remiss av Förslag till Nationalpark Åsnen. Arbetsutskottet har anmält sitt
beslut till kommunstyrelsen.
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§ 297

Dnr 2017-00421

Region Kronobergs remiss av Länstransportplan för
Kronobergs län 2018-2029
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna remissyttrande i rubricerat ärende i
enlighet med kommunchefens skrivelse daterad 28 juni 2017 med följande
tillägg:
Vidare anser kommunstyrelsen att sydostregionens utveckling är i stort
behov av en god infrastruktur. Växjös, Kalmars, Karlskronas
arbetsmarknadsregioner består tillsammans av 364 619 invånare. Det finns
uppenbara skäl att strategiskt planera för en sammanhållen
arbetsmarknadsregion i sydost. Växjö, Kalmar, Karlskrona måste ha säkra
och effektiva riksvägar med hög standard för att inte glida isär från övriga
Sverige. Vidare är behovet av en satsning av Kust till Kust-banan mycket
viktigt, inte minst dubbelspår Växjö Alvesta. Goda kommunikationer
mellan de tre residensstäderna i sydost ger möjlighet till en gemensam
arbetsmarknad och därmed ekonomisk utveckling och nya bostäder.
Bakgrund
Region Kronoberg har till Växjö kommun inkommit med remissversion av
Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029. Region Kronoberg är s.k.
länsplaneupprättare och har därmed ansvaret för att upprätta regionens
prioriteringar av infrastruktursatsningar de kommande 10 åren. Prioriteringar
görs i dokumentet Länstransportplan, vilket nu sänts på remiss till länets
samtliga kommuner och övriga remissinstanser.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 340/2017 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
remissyttrande i rubricerat ärende i enlighet med kommunchefens skrivelse
daterad 28 juni 2017. Kommunchefen har i denna redogjort för ärendet och
lämnat förslag på yttrande.
Yrkanden
Per Schöldberg (C) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S):
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med följande tillägg:
Vidare anser kommunstyrelsen att sydostregionens utveckling är i stort
behov av en god infrastruktur. Växjös, Kalmars, Karlskronas
arbetsmarknadsregioner består tillsammans av 364 619 invånare. Det finns
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uppenbara skäl att strategiskt planera för en sammanhållen
arbetsmarknadsregion i sydost. Växjö, Kalmar, Karlskrona måste ha säkra
och effektiva riksvägar med hög standard för att inte glida isär från övriga
Sverige. Vidare är behovet av en satsning av Kust till Kust-banan mycket
viktigt, inte minst dubbelspår Växjö Alvesta. Goda kommunikationer mellan
de tre residensstäderna i sydost ger möjlighet till en gemensam
arbetsmarknad och därmed ekonomisk utveckling och nya bostäder.
Eva-Britt Svensson (V): Vi har tagit del av förslaget till Länstransportplan
(LTP) för Kronoberg och Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). LTP
innehåller mycken information kring nuvarande plan och den föreslagna.
Icke genomförda åtgärder i nu gällande plan förutsätts ”låsas” och
genomföras kommande period.
I MKB:n står att för att klara nationella och internationella beslutade
miljömål inom trafiksektorn ”krävs en kraftfull teknisk utveckling. Det krävs
både energieffektivisering och introduktion av förnybar energi. Men den
knappa tiden gör att detta inte är tillräckligt. Det krävs även en
samhällsutveckling där den egna bilen spelar en mindre roll som
transportmedel och där tillgänglighet skapas genom god kollektivtrafik och
goda möjligheter att gå och cykla; ett transportsnålt samhälle. Denna slutsats
drar Trafikverket i flera olika rapporter.” Det transportsnåla samhället står
för ca en tredjedel av de minskningar som måste göras för att klara
klimatmålen, enligt MKB.
I de regionala miljömålen, ”Gröna Kronoberg 2025”, finns 45 regionala mål
som ska komplettera de nationella. LTP är en viktig handlingsplan för att nå
målen.
Trafikverkets klimatscenario innebär en minskning av personbilstrafiken
med 10-20 % till 2030. De basprognoser för vägtrafiken som Trafikverket
tagit fram för utvecklingen till 2040 innebär för Kronobergs län en
trafikökning med ca 30%. Stor skillnad alltså! Slutsatsen för klimatscenariot
är – som sagt ovan – att tekniklösningar inte kommer att räcka, utan annat
måste göras parallellt. Enkelt uttryckt: Utsläppen från bilresande måste
minska, om det ska gå att nå miljömålen. Teknikutveckling räcker inte. Fler
medborgare i länet ökar möjligheten att ersätta bilen med kollektivtrafik och
cykel.
Vid MKB:s genomgång av de nya större infrastrukturåtgärderna, som LTP
föreslår, så är de ur klimatsynpunkt inte hållbara. Ur funktionsaspekter kan
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de bidra till ökad framkomlighet för biltrafiken, men är negativa ur
klimatperspektiv bland andra miljömål. Åtgärder för Lv
834 Hovmantorp, korsning järnväg, Rv 27 Säljeryd – Växjö, Lv 126 Förbi
Alvesta, Södra Länken Växjö bedöms i MKB stimulera till mer biltrafik och
därmed mer utsläpp (men har andra och olika effekter på funktionsmål,
bekvämlighet etc.).
Inom området ”Mindre infrastrukturåtgärder” (under 25 milj kr) säger MKB
att alla åtgärder utom breddning av vägar leder till positiva effekter för
miljökvalitetsmålen. Här finns insatser inom kollektivtrafik inklusive
hållplatser, cykelvägar och ”mobility management” (beteendeförändringar).
Vi ser i LTP att Region Kronberg avser att ta fram ett styrdokument för
MSKB, miljö och sociala konsekvenser av infrastruktursatsningar bland
andra investeringar. Den blir dock inte klar förrän våren 2018. Det är positivt
att arbete pågår med att bedöma sociala såväl som miljö- och klimatmässiga
konsekvenser av investeringar i transporter såväl som annat.
Växjö kommun anser det mycket positivt med satsning i kommande planer
på cykelvägar, mötesspår Skruv, dubbelspår Växjö-Alvesta med mera
järnvägsutveckling. Vi kan också konstatera att tågtrafiken utvecklats till
numera 11 stationer i länet. Vi anser dock att för att klara den omställning
som är nödvändig för att nå klimatmålen ska mindre resurser gå till
privatbilismens bekvämlighet – Trafikplats Fagrabäck är ett paradexempel! –
och mer till cykel- och kollektivtrafik. Varje bilköbildning kan inte
fortsättningsvis mötas med mer asfalt; den möts med förändringar på
arbetsplatser (olika tider för arbetsdagens början och slut), morötter, piskor
och stimulans för livsstilsändringar. I den riktningen hoppas vi att den nya
LTP ska gå och möjligheter till omtänkande och omställning kommer att
finnas vid varje revidering.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Schöldbergs yrkande.
Beslutet skickas till
Region Kronoberg
För kännedom
Trafikplaneringschefen
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§ 298

Dnr 2017-00413

Reviderat handlingsprogram för Värends
Räddningstjänst samt tillhörande riskutredning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till reviderat handlingsprogram för
Värends Räddningstjänst samt tillhörande riskutredning och har inga
ytterligare synpunkter.
Bakgrund
Ett förslag på reviderat handlingsprogram för Värends räddningstjänst har
tagits fram. Förslaget har behandlats vid förbundsdirektionens sammanträde
i juni och har därefter skickats ut på remiss. Direktionen avser fatta beslut
om nytt handlingsprogram vid direktionssammanträdet i september.
Handlingsprogrammet enligt LSO Lag (2003:778) om olyckor, ersätter
tidigare handlingsprogram beslutat 2014-02-14. Handlingsprogrammet
omfattar såväl den förebyggande som den operativa verksamheten enligt 3
kap. 3 och 8 §§ LSO.
Handlingsprogrammet antas minst en gång per mandatperiod av
förbundsdirektionen som utgör den politiska styrningen av förbundets
verksamhet.
I handlingsprogrammet görs hänvisningar till dokumenten Riskutredning
2017, Operativa riktlinjer samt årliga Verksamhetsplaner vilka tillsammans
med handlingsprogrammet utgör grund för styrning och uppföljning av
räddningstjänstförbundets verksamhet.
Växjö kommun har nu fått möjlighet att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 399/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ställer sig
positiv till reviderat handlingsprogram för Värends Räddningstjänst samt
tillhörande riskutredning och har inga ytterligare synpunkter.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 18 augusti 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till yttrande.
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Beslutet skickas till
Värends räddningstjänst
För kännedom
Säkerhetschefen
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§ 299

Dnr 2017-00388

Region Kronobergs remiss av Cykla i Gröna Kronoberg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande i enlighet med tekniska nämndens beslut
§ 125/2017 där det bland annat framgår att de som helhet är positiva till
förslaget, men ifrågasätter medfinansiering och prioritering av objekt.
Bakgrund
Region Kronoberg har till Växjö kommun översänt rubricerat ärende för
remiss. Cykla i Gröna Kronoberg utgör underlag till länstransportplanen
2018-2029.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 400/2017 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
yttrande i enlighet med tekniska nämndens beslut § 125/2017 där det bland
annat framgår att de som helhet är positiva till förslaget, men ifrågasätter
medfinansiering och prioritering av objekt.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 25 augusti 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag på yttrande.
Tekniska nämnden har i § 125/2017 lämnat yttrande, där det
sammanfattningsvis framgår att de som helhet är positiva till framtagandet
av ett förslag till inriktningar och prioriteringar för den regionala
utbygganden av cykelvägar. Tekniska nämnden är däremot starkt
ifrågasättande till finansieringsprincipen att kommunen väntas medfinansiera
50 % av kostnaderna för cykelvägar där Trafikverket är väghållare.
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
Region Kronoberg
För kännedom
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Planeringschefen
Hållbarhetschefen
Tekniska nämnden
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§ 300

Dnr 2017-00444

Region Kronobergs kulturnämnds remiss av Regional
kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Region Kronobergs remiss av
Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 och lämnar yttrande i
enlighet med kultur - och fritidsnämndens beslut § 66/2017.
Bakgrund
I mitten av juni 2017 skickades remissutgåva av Regional kulturplan för
Kronobergs län 2018-2020 till kommunerna i Kronobergs län, det
professionella kulturlivet, det civila samhället, Länsstyrelsen i Kronobergs
län, Linnéuniversitetet samt politiska partier representerade i Region
Kronobergs fullmäktige. Remissutgåvan gäller den tredje regionala
kulturplanen i Kronobergs län.
Region Kronoberg pekar i remissen ut fyra prioriterade utvecklingsområden
som kommer att prägla det regionala utvecklingsarbetet på kulturområdet
2018-2020. Arbetet konkretiseras och följs upp genom den årliga
verksamhetsplanen för Region Kronobergs kulturnämnd samt konkreta
handlingsplaner på förvaltningsnivå.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 401/2017 föreslagit att kommunstyrelsen ställer sig
positiv till Region Kronobergs remiss av Regional kulturplan för Kronobergs
län 2018-2020 och lämnar yttrande i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens beslut § 66/2017.
Kultur - och fritidsnämnden har i § 66/2017 lämnat förslag på yttrande. Av
förslaget framgår sammanfattningsvis att Växjö kommuns övergripande
intryck är att kulturplanen motsvarar förväntningarna. På det hela taget
stämmer planen väl överens med Växjö kommuns synsätt, och de fyra
utvecklingsområdena speglar den samtida kulturkartan i regionen.
Beslutet skickas till
Region Kronoberg
För kännedom
Kultur – och fritidsnämnden
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§ 301

Dnr 2017-00344

Uppdrag om att införa personalförmån i form av cykel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till organisations – och
personalutskottet för att vidare utreda hur regeringens bidrag för inköp av
elcyklar kan komma att påverka personalförmånen.
Bakgrund
I Växjö kommuns budget för 2017 står att personalförmåner i form av
elcykel ska genomföras. Att erbjuda medarbetare förmånscykel kan ses ur
perspektivet att vara en attraktiv arbetsgivare, och om fler medarbetare rör
sig mer genom att byta biltransporter mot ökat användande av cykel ger det
positiva effekter på såväl hälsa som miljö.
Personalkontoret har fått i uppdrag att verkställa erbjudandet av
förmånscykel till medarbetare i Växjö kommunkoncern inklusive Värends
räddningstjänst.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens organisations – och personalutskott har i § 64/2017
föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att införa ett erbjudande om
förmånscykel med bruttolöneavdrag för tillsvidareanställda medarbetare
inom Växjö kommunkoncern.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 8 augusti 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
erbjudandet föreslås utformas som ett bruttolöneavdrag och
förmånsbeskattning under 36 månader. Erbjudandet ska gälla endast för
medarbetare med en tillsvidareanställning. Medarbetaren får vid avtalets
ingående inte uppbära hel sjukersättning, vara helt föräldraledig eller helt
tjänstledig eftersom erbjudandet finansieras genom bruttolöneavdrag.
Erbjudandet föreslås omfatta en rad olika typer av cyklar i olika prislägen
samt möjlighet att under samma avtalsperiod hyra ytterligare en cykel till en
familjemedlem.
Den interna administrationen som uppkommer måste hanteras dels på Växjö
kommuns löneenhet och dels på respektive bolag. För att täcka intern
administrationskostnad och sociala avgifter föreslås bruttolöneavdraget per
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månad räknas upp med x procent. Procentsatsen kan definieras först då
upphandlingen är klar. Inför varje nytt erbjudande bör en utvärdering göras
för att se om en eventuell justering av procentsatsen behöver göras.
Efter hyresperioden erbjuds medarbetaren att köpa cykeln till ett
marknadsvärde som fastställs vid hyresperiodens slut. För att
arbetsgivaren ska hålla sig inom returgränsen på tre procent bör man
arbeta aktivt med ett kösystem för att se till att cyklar som återlämnas
i förtid hyrs ut igen, med resterande avtalstid.
Yrkanden
Anna Tenje (M): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till organisations –
och personalutskottet för att vidare utreda hur regeringens bidrag för inköp
av elcyklar kan komma att påverka personalförmånen.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras, och konstaterar att ärendet ska återremitteras.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Organisations – och personalutskottet
Personalkontoret
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§ 302

Dnr 2017-00479

Uppdrag om detaljplaneläggning av ny
verksamhetsmark (Öjabymotet), samt tecknande av
samverkansavtal med Hovs Mark & Maskin AB gällande
planering av verksamhetsmark
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att utöka tidigare
uppdrag om detaljplaneläggning.
2. Kommunstyrelsen godkänner ”Planprogram för Växjö Västra
Verksamhetsområde” som underlag för vidare planläggning.
3. Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal med Hovs Mark &
Maskin AB.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen och kommunstyrelsens
ordförande att underteckna samverkansavtal.
Bakgrund
Växjö kommun har brist på attraktiv verksamhetsmark och för att kunna
fortsätta utveckla näringslivet krävs det att vi kan tillskapa mer. Enligt
nuvarande budget ska kommunen ha minst 150 hektar planlagd
verksamhetsmark i beredskap. I dagsläget har kommunen drygt 90 hektar
planlagd verksamhetsmark, varav en stor andel inte kan anses vara
tillräckligt attraktiv.
För att åtgärda detta tog kommunstyrelsen tidigare i år beslut (§49/2017) om
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för del av fastighet
Öjaby 1:17, samt ge kommunchef i uppdrag att ta fram planprogram för ett
större område i Västra Växjö. Detta planprogram finns nu framtaget och
kallas ”Planprogram för Växjö Västra Verksamhetsområde”, daterat 201708-18. Planprogrammet redovisar ett förslag på övergripande struktur för
mer verksamhetsmark i Växjös västra delar och utgör underlag för
detaljplaneläggning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 384/2017 föreslagit att kommunstyrelsen fattar
följande beslut:
1. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att utöka tidigare
uppdrag om detaljplaneläggning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
26 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-05

2. Kommunstyrelsen godkänner ”Planprogram för Växjö Västra
Verksamhetsområde” som underlag för vidare planläggning.
3. Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal med Hovs Mark & Maskin
AB.
4. Kommunstyrelsen uppdra åt kommunchefen och kommunstyrelsens
ordförande att underteckna samverkansavtal.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 augusti 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
ett planprogram tagits fram som kallas ”Planprogram för Växjö Västra
Verksamhetsområde”, daterat 2017-08-18. Planprogrammet redovisar ett
förslag på övergripande struktur för mer verksamhetsmark i Växjös västra
delar och utgör underlag för detaljplaneläggning.
För att få ett helhetsperspektiv på detaljplaneläggningen är det att föredra att
hela det aktuella området behandlas i samma detaljplaneprocess. Detta
innebär att tidigare uppdrag om planläggning behöver utökas.
För att samverka på ett effektivt sätt kring detaljplaneläggning har ett förslag
till samverkansavtal mellan Växjö kommun och Hovs Mark & Maskin AB
tagits fram. Med detta samverkansavtal är det möjligt att se hela området
som en helhet, utan att behöva ta hänsyn till fastighetsgränser, och därmed är
det också lämpligt att pröva detaljplaneläggning av hela området. Vidare
utredningar under planprocessen får visa om området på något sätt ska delas
i flera detaljplaner eller utbyggnadsetapper.
Yrkanden
Nils Fransson (L) med instämmande av Anna Tenje (M), Åsa Karlsson
Björkmarker (S) och Per Schöldberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Eva-Britt Svensson (V): Ärendet återremitteras för att närmare undersöka
planprogrammets miljökonsekvensbeskrivningar.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar först om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras, och konstaterar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter frågar ordförande om Nils Franssons yrkande kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Byggnadsnämnden
För kännedom
Tekniska nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Planeringschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
28 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-05

§ 303

Dnr 2017-00262

Anpassning av exploateringsprocessen till följd av
ändrade redovisningsprinciper
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att tekniska nämnden från och med 2018
ansvarar för och äger de anläggningar som byggs inom ett
exploateringsprojekt från byggstart. Finansieringen, exklusive VAverksamheten, sker av kommunstyrelsen. VA-verksamheten finansieras
genom anslutningsavgifter. Hantering av tillväxtinvesteringar sker enligt
kommunfullmäktiges beslut i § 76/2017. Varje enskilt exploateringsprojekt
bedrivs fortsatt med en gemensam projektledare.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ändra beslutsgången avseende
exploateringsprojekt. Både kommunstyrelsen och tekniska nämnden ska
godkänna sin del i projektkalkylen för ett nytt exploateringsområde innan
byggnadsnämnden antar detaljplanen. Ärendet lyfts till kommunstyrelsen
respektive tekniska nämnden i samband med detaljplanens
granskningsförfarande.
Bakgrund
Från och med den första januari 2018 kommer Växjö kommun att ändra
redovisningsprinciper avseende markexploatering. Ändringen görs för att
uppfylla lagstiftade krav att följa god redovisningssed genom att tillämpa
rekommendationer som fastställs av Rådet för kommunal redovisning. En
arbetsgrupp är tillsatt med representanter från tekniska förvaltningen,
planeringskontoret och ekonomikontoret, för att anpassa
redovisningsprocessen till ändrade regler. I samband med detta arbete har det
också gjorts en processkartläggning. Översynen har resulterat i några förslag
till anpassningar av rutiner för att kunna möta ändrade regler men också för
att effektivisera nuvarande process och tydliggöra ansvarsfördelningen
mellan planeringskontoret, KLF och tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 373/2017 förslagit att kommunstyrelsen fattar
följande beslut:
1. Kommunstyrelsen föreslår att tekniska nämnden från och med 2018
ansvarar för och äger de anläggningar som byggs inom ett

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
29 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-05

exploateringsprojekt från byggstart. Finansieringen, exklusive VAverksamheten, sker av kommunstyrelsen. VA-verksamheten finansieras
genom anslutningsavgifter. Hantering av tillväxtinvesteringar sker enligt
kommunfullmäktiges beslut i § 76/2017. Varje enskilt exploateringsprojekt
bedrivs fortsatt med en gemensam projektledare.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ändra beslutsgången avseende
exploateringsprojekt. Både kommunstyrelsen och tekniska nämnden ska
godkänna sin del i projektkalkylen för ett nytt exploateringsområde innan
byggnadsnämnden antar detaljplanen. Ärendet lyfts till kommunstyrelsen
respektive tekniska nämnden i samband med detaljplanens
granskningsförfarande.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 11 juli 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
ansvarsfördelningen idag mellan planeringskontoret och tekniska
förvaltningen är otydlig. Tekniska nämnden är inte delaktiga i
investeringsbeslut för de anläggningar som nämnden i ett senare skede får ett
drift- och underhållsansvar för. Som en konsekvens saknas det budgetram
för så kallande tillväxtinvesteringar. Kontrollen över kommande
investeringar med tillhörande underhålls- och kapitalkostnader är bristfällig.
En ändrad beslutsgång förordas där både kommunstyrelsen och tekniska
nämnden godkänner projektkalkylen för ett nytt exploateringsområde innan
byggnadsnämnden antar detaljplanen. Ärendet lyfts lämpligen till
kommunstyrelsen respektive tekniska nämnden i samband med detaljplanens
samråds- eller granskningsförfarande.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi – och finanschefen
För kännedom
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
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§ 304

Dnr 2017-00429

Fördelning av integrationsmedel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande tio inkomna ansökningar om
integrationsmedel med motsvarande belopp:
Ansökan
Unga lär unga teater
Bokprat för nyanlända
Cykla kompis
Odla kompis
Mentor till mentor
Neighbourhood
Köket som en mötesplats
Stallet en mötesplats
Frisk och stark på lokal
mark
Öster i samhället
Totalt


Förening
Studiefrämjandet
Studiefrämjandet
Lammhults
samhällsförening
Miljö Linné
Växjö rödakorsetkrets
Ulriksbergskyrkan
Växjö diakoniförening
Lammhults ridklubb
Trendgym
Östers IF

Kr
30 500
27 000
34 770
167 655
175 000
100 000
140 000
105 960
9 500
100 000
890 385

Kommunstyrelsen avslår följande sju inkomna ansökningar om
integrationsmedel:

Rotary Yrkesmentorer i Växjö, Växjö St.Sigfrid Rotaryklubb
Mötesplats #ViÄrVäxjö, Studiefrämjandet
Ett steg framåt, Development Bridge International
#Mackenpodden, Macken Växjö Ekonomisk Förening
Kronoberg Integration projekt, Växjö Somaliska DKF
Simundervisning för nyanlända, Solvändans Simförening
Introduktion för nyanlända, Sverigehazaternas
Bakgrund
Växjö kommun står inför stora utmaningar kring etablering på
arbetsmarknad, boende, motverka segregation och för att minska utanförskap
för nya medborgare. Integrations- och mångfaldsberedningen föreslog att
under 2017 fördela medel i syfte att stärka nyanlända kvinnors och mäns,
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flickors och pojkars möjligheter till etablering i samhället och minska
utanförskapet.
Insatserna ska syfta till att öka måluppfyllelsen för de integrationspolitiska
målen. Verksamheter som syftar till att fler i målgruppen kommer i arbete på
kort eller lång sikt är särskilt prioriterade.
Kommunstyrelsen tog den 30 maj 2017 beslut om utvecklingsmedel för
integration. Integrations- och mångfaldsberedningen har tagit del av
sammanställning av inkomna ansökningar och lämnar förslag för beslut till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 383/2017 föreslagit att kommunstyrelsen beviljar
följande ansökningar integrationsmedel: Unga lär unga teater
(Studiefrämjandet), Bokprat för nyanlända (Studiefrämjandet), Cykla kompis
(Lammhults samhällsförening), Odla kompis (Miljö Linné), Mentor till
mentor (Växjö rödakorsetkrets), Neighbourhood (Ulriksbergskyrkan), Köket
som en mötesplats (Växjö diakoniförening), Stallet en mötesplats
(Lammhults ridklubb), Frisk och stark på lokal mark (Trendgym) och Öster i
samhället (Östers IF). Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen
avslår följande sju inkomna ansökningar om integrationsmedel:
Rotary Yrkesmentorer i Växjö (Växjö St.Sigfrid Rotaryklubb), Mötesplats
#ViÄrVäxjö (Studiefrämjandet), Ett steg framåt (Development Bridge
International), #Mackenpodden (Macken Växjö Ekonomisk Förening),
Kronoberg Integration projekt (Växjö Somaliska DKF), Simundervisning för
nyanlända (Solvändans Simförening), Introduktion för nyanlända
(Sverigehazaternas).
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 18 augusti 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
ansökningarna har bedömts utifrån framtagna ”Riktlinjer utvecklingsmedel
integration” där prioriterade områden beskrivits. Ansökningarna har även
beretts utifrån kriterier och poängsystem från 1-5.
Bedömningen har utgått från att prioritera ansökningar som visar på en
ambition att prova olika samverkansformer, ansökningar som visar på goda
möjligheter att långsiktigt implementeras i ordinarie verksamhet utan fortsatt
kommunal finansiering av utvecklingsmedel för integration samt som visar
på ett tydligt mångfaldsperspektiv i ansökan. Verksamheter som syftar till att
fler i målgruppen kommer i arbete på kort eller lång sikt har särskilt
prioriterats. Utöver detta har bedömning gjorts på angivna mål, typ av insats,
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prioriterade områden som ansökan berör, budget samt effekt. De
ansökningar som beviljas kommer att följas upp. Då vissa projekt bara
föreslås beviljas delar av de sökta medlen och återbetalningskrav föreligger
för ej genomförda projekt, kan slutlig utbetalning komma att bli lägre än
totalt beviljat belopp.
Ärendet har beretts av integrations – och mångfaldsberedningen.
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
Hållbarhetschefen
För kännedom
Alla sökande
Ekonomi – och finanschefen
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 305

Dnr 2017-00074

Skrivelse om att stimulera installation av solceller på
taken - Carin Högstedt (V) och Mikael Karlsson (V)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att hänvisa till
byggnadsnämndens beslut i § 115/2017, där det framgår att riktlinjer tagits
fram gällande bygglovshantering av solceller.
Riktlinjerna innebär att:
• För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är
solfångare/solenergianläggningar bygglovsbefriade.
• Byggnader som ligger inom detaljplanelagt område gäller,
bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader under förutsättning att:
– byggnader inte är q-märkta, är belägna inom värdefull kulturmiljö, till
exempel riksintresse, eller omfattas av bestämmelse om förbud mot
förvanskning enligt 8 kap. § 13 Plan- och bygglagen.
– solenergianläggning placeras på tak och längs med takfallet(takets
lutning).
– byggnadens bärande delar inte påverkas. Om byggnaders bärande
delar berörs krävs en anmälan till kommunen enligt 6 kap. § 5 planoch
byggförordningen.
– byggnad inte ligger inom grupphus bebyggelse. Byggnader inom
grupphusbebyggelse berörs inte enbart av sin utformning utan av gruppen
och den bebyggda miljön. Vill man installera solenergianläggning i ett
grupphusområde krävs det bygglov samt att det är viktigt att installationerna
blir så likartade som möjligt.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) och Mikael Karlsson (V) har i en skrivelse tagit upp
frågan att stimulera installation av solceller på taken. Bland annat påpekas att
kraven på bygglov av solceller varierar mellan kommuner i landet.
Förslagsställarna hemställer om att en revidering av reglerna görs och att
solceller som följer takens lutning kan tillåtas utan bygglov i betydligt högre
utsträckning inom detaljplanelagt område.
Skrivelsen har ställts till både kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 382/2017 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
skrivelsen med att hänvisa till byggnadsnämndens beslut i § 115/2017, där
det framgår att riktlinjer tagits fram gällande bygglovshantering av solceller.
Byggnadsnämnden har i § 115/2017 fattat nedanstående beslut:
Byggnadsnämnden hänvisar till riktlinjer antagna 2017-05-11 § 111,
angående bygglovshantering av solceller.
Yrkanden
Eva-Britt Svensson (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 kännedom
Förslagsställarna
Byggnadsnämnden
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§ 306

Dnr 2017-00501

Förvaltningschef kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att inrätta en tjänst som
förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen enligt kommunchefens
skrivelse daterad 17 augusti 2017, samt att göra en översyn i syfte att
tydliggöra kommunledningsförvaltningens organisation.
Bakgrund
Efter en organisationsöversyn beslutade kommunfullmäktige 2013 att
kommunchefen har ett övergripande ansvar och är personalansvarig med
bland annat löne-och medarbetarsamtal för samtliga förvaltningschefer och
vd:ar i de helägda kommunala bolagen. Kommunchefen är också
verkställighets- och personalansvarig över personal på Växjö
kommunföretag AB (VKAB), personalansvarig för förbundschef på
Värends Räddningstjänst. Kommunchefen är också förvaltningschef för
kommunledningsförvaltningen (KLF) med verkställighetsansvar för
förvaltningen och personalansvar för dess enhets- och kontorschefer.
Under senaste åren har fokus legat på att få ihop en mer
koncernövergripande ledning där samtliga förvaltningar och bolag ökat
samarbetet för att säkerställa bättre leveranser inom sina kärnuppdrag men
också i helheten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 402/2017 föreslagit att kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att inrätta en tjänst som förvaltningschef för
kommunledningsförvaltningen enligt kommunchefens skrivelse daterad 17
augusti 2017, samt att göra en översyn i syfte att tydliggöra
kommunledningsförvaltningens organisation.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 17 augusti 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att förslaget
innebär att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att inrätta en
tjänst som förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen enligt
kommunchefens egen beskrivning och önskemål.
Vidare framgår av skrivelsen att för att möta den mycket starka tillväxt och
expansion som Växjö står inför är det viktigt att kommunchefens får

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
36 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-05

möjlighet till att vara ännu mer kommunkoncernövergripande och strategisk
samt kunna representera kommunen i fler sammanhang utåt. Mot den
bakgrunden föreslås att det inrättas en tjänst som förvaltningschef för KLF.
Förvaltningschefen kommer att ha det övergripande ansvaret för KLF och
personalansvaret för dess chefer.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Alla nämnder och bolag
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§ 307

Dnr 2017-00359

Motion om att undvika och sluta sprida den farliga
plasten - Carin Högstedt (V) och Örjan Mossberg (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med följande:
1. Kommunfullmäktige anser att motionärerna lyfter en viktig och
angelägen fråga, men konstaterar att kommunkoncernen redan idag arbetar i
linje med de förslag som motionärerna yrkar på.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunchefen att särskilt följa
forskning på området och sprida informationen vidare inom
kommunkoncernen.
Bakgrund
Den 16 maj 2017 har Vänsterpartiet inkommit med en motion om att
undvika och sluta sprida den farliga plasten. Motionärerna föreslår att
fullmäktige ska:
- uppdra åt berörda styrelser/nämnder att ta fram en plan för åtgärder
som leder till minskning av miljöstörande plaster.
- uppdra åt berörda nämnder/styrelser att noggrant följa forskningen på
området.
- vid upphandlingar ställa krav som minskar användningen av
miljöstörande plaster.
- inom Agenda 2030-arbetet i till exempel medborgardialoger
medvetandegöra så många som möjligt om tillståndet i planetens hav
och vatten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 365/2017 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen med följande:
1. Kommunfullmäktige anser att motionärerna lyfter en viktig och
angelägen fråga, men konstaterar att kommunkoncernen redan idag arbetar i
linje med de förslag som motionärerna yrkar på.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunchefen att särskilt följa
forskning på området och sprida informationen vidare inom
kommunkoncernen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 6 juli 2017 gjort bedömningen att
genom att genomföra de planer, program och följa de policys som är
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antagna, arbetar kommunkoncernen i linje med de förslag som motionen
yrkar på.
I januari 2017 antogs en kemikalieplan för Växjö kommun som ska
genomföras fram till 2020. Genom de åtgärder som finns i planen kommer
även mikroplaster att behandlas även om det inte direkt står uttryckt i text.
I det vardagliga arbetet följs vad som händer på forskningsfronten
kontinuerligt i olika delar av organisationen och när nya forskningsrön eller
riktlinjer kommer från myndigheter som pekar på att vi behöver vidta
åtgärder. Alla förvaltningar och bolag/nämnder och styrelser har i uppdrag
att ställa tuffa hållbarhetskrav, inklusive krav på innehåll av plast i
produkter, vid inköp och upphandlingar. Många upphandlingar ställer tuffa
hållbarhetskrav, men det är ett arbete som kan utvecklas och breddas.
Yrkanden
Eva-Britt Svensson (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 308

Dnr 2017-00414

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom den 19 juni 2017 föreslås att Växjö
kommun tar beslut om fria bussresor för pensionärer under dagtid.
Förslagsställaren föreslår att Växjö kommun tillsammans med Region
Kronoberg erbjuder pensionärer denna förmån, då bussarna under dagtid
ändå har väldigt få passagerare. Detta skulle, enligt förslagsställaren, leda till
mindre social isolering och ensamhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 366/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. En viss självkostnad är bättre ur rättvisesynpunkt och en
förutsättning för god hushållning.
Yrkanden
Åsa Karlsson Björkmarker (S): Kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget.
Eva-Britt Svensson (V): Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande.
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§ 309

Dnr 2017-00420

Medborgarförslag om att upphäva Växjö kommuns
policy för social ekonomi
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
kommunfullmäktige i samband med antagandet av policyn beslutade att
policyn ska vara styrande till och med den 31 december 2018. En
utvärdering kommer sedan genomföras och utifrån resultatet av denna kan
policyn komma att revideras.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom den 21 juni 2017 där det föreslås att Växjö
kommun ska annullera Växjö kommuns policy för att underlätta
samhällsansvar för företag och andra aktörer. Förslagsställaren menar att
policyn är vilseledande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 367/2017 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att kommunfullmäktige i samband med antagandet
av policyn beslutade att policyn ska vara styrande till och med den 31
december 2018. En utvärdering kommer sedan genomföras och utifrån
resultatet av denna kan policyn komma att revideras.
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.
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§ 310

Dnr 2017-00106

Uppdrag om att inrätta ett råd för samhällsbyggande
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett råd för samhällsbyggande
genom att slå samman de tidigare stadsutvecklingsrådet och
träbyggnadsrådet.
2. Kommunfullmäktige upphäver Växjö kommuns stadsutvecklingsråd och
träbyggnadsråd och deras bestämmelser.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser daterade 21 juni
2017 för rådet för samhällsbyggande med följande korrigeringar:
− Att § 5, stycke 2 ändras till:
Ordförande och vice ordförande är rapporteringsskyldiga gentemot
kommunstyrelsen. De driver verksamheten och är sammankallande.
− Att det i § 6 tydliggörs att det är kommunstyrelsens internbudget som
avses.
Bakgrund
Växjö kommun har idag ett stadsutvecklingsråd och ett träbyggnadsråd.
Kommunstyrelsen har i § 48/2017 uppdragit till kommunchefen att
ta fram förslag till bestämmelser för ett stads- och träbyggnadsråd med syftet
att ersätta stadsutvecklings- och träbyggnadsrådet. De frågor som enligt
styrande dokument ska hanteras av stadsutvecklingsrådet eller
träbyggnadsrådet ska istället hanteras av stads- och träbyggnadsrådet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 364/2017 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett råd för samhällsbyggande
genom att slå samman de tidigare stadsutvecklingsrådet och
träbyggnadsrådet.
2. Kommunfullmäktige upphäver Växjö kommuns stadsutvecklingsråd och
träbyggnadsråd och deras bestämmelser.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser daterade 21 juni
2017 för rådet för samhällsbyggande med följande korrigeringar:
− Att § 5, stycke 2 ändras till:
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Ordförande och vice ordförande är rapporteringsskyldiga gentemot
kommunstyrelsen. De driver verksamheten och är sammankallande.
− Att det i § 6 tydliggörs att det är kommunstyrelsens internbudget som
avses.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 juni 2017 lämnat ett förslag till
Växjö kommuns bestämmelser avseende rådet för samhällsbyggande.
Stadsutvecklingsrådets och träbyggnadsrådets bestämmelser (§ 179/2015
respektive § 170/2013) föreslås att ersättas med Växjö kommuns
bestämmelser för rådet för samhällsbyggande.
Av förslaget framgår bland annat att rådet för samhällsbyggande ska arbeta
med innovations- och utvecklingsfrågor i vid bemärkelse avseende
utvecklingen av byggda miljöer i Växjö kommun. Rådet ska verka
förvaltnings - och bolagsövergripande och ta initiativ till att utveckla
samhällsbyggandet och gör det genom att bland annat ta fram gemensamma
målbilder över bolags- och förvaltningsgränser. Rådet ska utgöra en länk
mellan kommunkoncernens olika delar. Rådet ska, genom uppmuntran och
stöd, stimulera att innovations- och utvecklingsfrågorna drivs i ordinarie
kommunal verksamhet, samt verka för att strategier, policys och mål som
kommunen beslutat om på samhällsbyggnadsområdet efterlevs.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
43 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-05

§ 311

Dnr 2017-00248

Yttrande över granskningsrapport av årsredovisning
2016 för Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att om kommunen erhåller en
byggbonus för 2017 ska denna redovisas som ett generellt statsbidrag med
ansvar gemensam finansiering.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt besvara revisorernas
skrivelse med kommunchefens skrivelse daterad 10 juli 2017.
Bakgrund
Kommunens revisorer vill senast den 31 oktober 2017 få en redogörelse över
vilka åtgärder kommunstyrelsen har vidtagit eller har för avsikt att vidta med
anledning av revisorernas granskningsrapport av årsredovisningen 2016.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 385/2017 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
enligt följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att om kommunen erhåller en
byggbonus för 2017 ska denna redovisas som ett generellt statsbidrag
med ansvar gemensam finansiering.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt besvara revisorernas
skrivelse med kommunchefens skrivelse daterad 10 juli 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 10 juli 2017 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen kommenteras de åtgärder som
kommunstyrelsen har vidtagit eller kommer att vidta, och rör bland annat
områden som måluppfyllelse, statsbidrag för ökat bostadsbyggande,
sjukfrånvaro med mera.
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§ 312

Dnr 297092

Övrigt
Inga övriga frågor behandlades.
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