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Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen
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3 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-07

Förteckning över kommunstyrelsens ärenden den 7
maj 2019
§ 157 Dnr 302917
Justering av protokoll............................................................................ 7
§ 158 Dnr 2019-00005
Budgetförutsättningar 2020-2022: fastställande befolkningsprognos,
uppräkningsfakturor skatteunderlag ..................................................... 8
§ 159 Dnr 2019-00217
Låneansökan för Gransholms IF ......................................................... 12
§ 160 Dnr 2019-00203
Ansökan om kommunalt lån samt driftskostnadsbidrag för bandyhall i
Åby...................................................................................................... 14
§ 161 Dnr 297093
Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen ........................................................... 19
§ 162 Dnr 302242
Information från Växjö Kommunföretag AB ..................................... 20
§ 163 Dnr 2019-00012
Redovisning av protokoll 2019 ........................................................... 21
§ 164 Dnr 2019-00011
Redovisning av delegeringsbeslut 2019 ............................................. 22
§ 165 Dnr 2019-00264
Val av ombud och röstningsinstruktioner till Mikrofonden Kronoberg
årsstämma 2019-05-23 ........................................................................ 23
§ 166 Dnr 2014-00518
Yttrande över överklagande rörande Detaljplan för Regementsparken
1 i Växjö.............................................................................................. 26
§ 167 Dnr 2018-00099
Återrapportering - Revidering av riktlinjer för uppsägning,
omplacering, enskilt utvecklingsprogram och tidigare pension i Växjö
kommun .............................................................................................. 28
§ 168 Dnr 2017-00441
Återrapportering av utredning kring lösning för tillfälliga
följeslagarinsatser för synskadade med flera i Växjö centrum ........... 30
§ 169 Dnr 2018-00471

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
4 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-07

§ 170
§ 171

§ 172

§ 173

§ 174

§ 175

§ 176
§ 177
§ 178

§ 179
§ 180

§ 181
§ 182

§ 183

Redovisning av uppdrag med anledning av Skrivelse om
cykelparkeringar vid skolorna - Cheryl Jones Fur (MP) och Magnus
Folckner (MP) ..................................................................................... 32
Dnr 2018-00120
Inriktningsbeslut utvecklingsstrategi Växjö kommun 2050 ............... 33
Dnr 2018-00670
Initiativ från SKL om gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter .............. 34
Dnr 2019-00220
Skrivelse om förstärkt satsning på laddinfrastruktur - Anna Tenje (M)
och Eva Johansson (C) ........................................................................ 37
Dnr 2019-00039
Motion om att se över styrformen för den kommunala välfärdenCarin Högstedt (V) .............................................................................. 39
Dnr 2019-00168
Motion om införandet av visselblåsarfunktion - Håkan Frizén och
Carin Högstedt (V) .............................................................................. 41
Dnr 2019-00063
Motion om avgiftsfri kulturskola- Maria Garmer (V) och Björn
Kleinhenz (V) ..................................................................................... 42
Dnr 2018-00687
Motion om ett fyrverkeriförbud - Malin Lauber (S) ........................... 43
Dnr 2019-00116
Motion om cykelgarage - Rose-Marie Holmqvist (S) ........................ 46
Dnr 2019-00045
Medborgarförslag om fria pedagogiska måltider även på korttids- och
gruppboende........................................................................................ 48
Dnr 2019-00208
Medborgarförslag om en tillbyggd simhall vid Växjösjön ................. 49
Dnr 2019-00239
Medborgarförslag om att ta fram ett sjätte förslag i
simhallsutredningen ............................................................................ 50
Dnr 2019-00046
Medborgarförslag om att bygga glastak längs med Storgatan ............ 51
Dnr 2018-00651
Medborgarförslag om belysning på hundrastgård vid Haneforsvägens
förlängning vid Bosavallen i Ingelstad ............................................... 52
Dnr 2019-00251

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
5 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-07

§ 184

§ 185
§ 186
§ 187
§ 188

§ 189

§ 190

Medborgarförslag om lokalisering av Växjö kommuns simhall ........ 53
Dnr 2019-00098
Medborgarförslag om att installera solceller på alla nybyggda villor,
hyreshus och industrifastigheter ......................................................... 54
Dnr 2019-00227
Revidering av avgifter för kulturskolans verksamhet ......................... 56
Dnr 2019-00147
Upphävande av Sponsringspolicy för Växjö kommun ....................... 58
Dnr 2019-00153
Årsredovisning Värends Räddningstjänst 2018 .................................. 60
Dnr 2019-00216
Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend ........................................................... 61
Dnr 2019-00252
Försäljning av del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö
(Kronobergsgatan/Sandgärdsgatan/Linnégatan) ................................. 63
Dnr 297092
Övrigt .................................................................................................. 65

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
6 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-07

§ 157

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Tomas Thornell (S) till att justera protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska besluta vem som jämte ordförande ska justera
protokollet.
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§ 158

Dnr 2019-00005

Budgetförutsättningar 2020-2022: fastställande
befolkningsprognos, uppräkningsfakturor
skatteunderlag
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Befolkningsprognos Växjö
kommun 2019-2030.
2. Kommunstyrelsen beslutar att använda SKL:s prognos från maj 2019
för uppräkning av skatteintäkter och utjämning under planeringsperioden.
3. Kommunstyrelsen beslutar att det under planeringsperioden ska
finnas löneutrymme som harmoniserar med antagandet i skatteprognosen.
4. Kommunstyrelsen beslutar att beräkningsunderlaget för skatteintäkter
och utjämning under planeringsperioden ska bygga på en befolkningsökning
med 1 300 personer per år under planperioden. Ökningen baseras på ett
genomsnitt av de senaste fem årens befolkningsökning per den 1 november.
5. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internräntan till 2,5 % för
2020.
Reservation
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Budgetunderlag för 2020-2022 kommer som tidigare år att distribueras till
budgetberedningarna. Underlaget innehåller bland annat kommentarer till det
samhällsekonomiska läget, en sammanfattning av kommunens bokslut 2018
samt ekonomiska förutsättningar inför kommunens budget 2020 med plan
2021-2022.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse redogjort för ärendet och lämnat förslag
till beslut enligt följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Befolkningsprognos Växjö
kommun 2019-2030.
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2. Kommunstyrelsen beslutar att använda SKL:s prognos från maj 2019
för uppräkning av skatteintäkter och utjämning under planeringsperioden.
3. Kommunstyrelsen beslutar att det under planeringsperioden ska
finnas löneutrymme som harmoniserar med antagandet i skatteprognosen.
4. Kommunstyrelsen beslutar att beräkningsunderlaget för skatteintäkter
och utjämning under planeringsperioden ska bygga på en befolkningsökning
med 1 300 personer per år under planperioden. Ökningen baseras på ett
genomsnitt av de senaste fem årens befolkningsökning per den 1 november.
5. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internräntan till 2,5 % för
2020.
Av kommunchefens skrivelse framgår bland annat att vid val av prognos för
beräkning av skatteunderlaget finns det goda skäl att välja en prognos från en
och samma prognosmakare för hela perioden både när det gäller
skatteunderlag och löneantagande. På så sätt bygger prognoserna på
sammanhängande förutsättningar och bedömningar.
Prognoser på skatteunderlagets utveckling publiceras av regeringen,
Ekonomistyrningsverket och SKL. SKL:s årliga utvärderingar visar att
skillnaderna i prognossäkerhet varit små. SKL:s skatteunderlagsprognoser
har dock varit mer pricksäkra än regeringens och Ekonomistyrningsverkets
för fem av de senaste sju åren.
Sett över hela perioden visar regeringens prognos en större ökning av
skatteunderlagets utveckling än SKL och Ekonomistyrningsverket. Det
förklaras bland annat av att regeringen förutsätter en större och mer ihållande
sysselsättningsuppgång. SKL:s prognos utgår dock från en något större
löneökning än regeringens vilket håller tillbaka skillnaden. Även
Ekonomistyrningsverket visar starkare skatteunderlagstillväxt än SKL, vilket
främst beror på antaganden om högre löneökningstakt än SKL.
I Befolkningsprognos Växjö kommun 2019-2030 noteras en fortsatt positiv
befolkningsutveckling under planperioden.
I Växjö kommun har befolkningsutvecklingen legat på en jämn och hög nivå
under den senaste tioårsperioden och den 10 april 2017 nådde Växjö
kommun 90 000 invånare. Befolkningstillväxten i kommunen har varit
fortsatt hög under 2018 även om den bromsat in något jämfört med 2017 års
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mycket starka tillväxtsiffror. Folkmängden var vid årsskiftet 92 567
personer, vilket innebar en ökning med 1 507 personer eller 1,65 procent
under 2018.
Det är invånarantalet den 1 november året före budgetåret som ligger till
grund för beräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.
Befolkningsökningen som grund för skatteunderlagsberäkning bör bygga på
ett medelvärde över given period istället för absoluta tal. Det innebär att det
finns en viss marginal gentemot befolkningsprognosen.
Yrkanden
Tomas Thornell (S) med instämmande av Maria Garmer (V): Bifall till
kommunchefens förslag till beslut med följande ändring under punkt 2:
2. Kommunstyrelsen beslutar att använda Regeringens prognos från april
2019 för uppräkning av skatteintäkter och utjämning under
planeringsperioden.
Oliver Rosengren (M): Bifall till kommunchefens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Oliver Rosengrens (M)
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på Oliver Rosengrens (M) yrkande.
Nej för att rösta på Tomas Thornells (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt Oliver Rosengrens yrkande med nio röster
mot sex röster för Tomas Thornells yrkande.
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LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM
TJÄNSTGÖR
Eva Johansson
(C)
Malin Lauber
Arijeta Reci (S)
(S)
Oliver
Rosengren (M)
Catharina
Winberg (M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist
(KD)
Gunnar
Nordmark (L)
Magnus P
Wåhlin (MP)
Julia Berg (S)
Martin Edberg
(S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Tomas Thornell
(S)
Maria Garmer
(V)
Conny Lindahl
(SD)
Anna Tenje
(M), ordförande
Omröstningsresultat

JA

NEJ

AVSTÅR

JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
9

6

Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
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§ 159

Dnr 2019-00217

Låneansökan för Gransholms IF
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beviljar lån om 3.000 tkr för nybyggnation av lokal för
omklädningsrum. Lånet skall återbetalas med en rak amorteringsplan på 30
år med första amortering 2022. Lånet skall löpa med marknadsmässig ränta
motsvarande Växjö kommuns upplåningskostnad med påslag av
borgensavgift.
Lokal- och anläggningsstöd utgår enligt kultur- och fritidsnämndens
gällande regelverk. Nuvarande undantag för amorteringar kvarstår intill lån
för konstgräsplan slutbetalas 2021-09-30.
Bakgrund
Gransholms IF har 2019-04-01 inkommit med låneansökan för nybyggnation
av omklädningsrum, samt utredningsprotokoll upprättat av Anticimex
avseende befintliga omklädningsrum på Granvallen i Gemla.
Sammanfattningsvis har Anticimex dömt ut befintliga omklädningsrum som
är belastade av fuktskador och en besvärande kemiskt och mikrobiell lukt,
trots tidigare försök till åtgärder av föreningen. Situationen blev akut och
2018 påbörjade föreningen planer på en nybyggnation av omklädningsrum
på Granvallen och bygglov beviljades. Föreningen sökte även och beviljades
ett investeringsstöd av kultur- och fritidsförvaltningen på 700 tkr och arbetet
med att uppföra en byggnad (BOA 244 kvm) för sex stycken
omklädningsrum med tillhörande wc och duschrum, samt separat
omklädningsrum för domare, wc för besökare och publik, tvättstuga,
förrådsutrymmen, samt kiosk.
Nybyggnationen är kostnadsberäknad till ca 4.500 tkr, tillkommer ytterligare
ca 500 tkr för rivning av de nuvarande omklädningsrum och beredning av
marken för parkering och förbättrad handikapptillgänglighet till A-planen
som idag är otillräcklig.
Arbetet med nybyggnationen är påbörjad, trots att föreningen inte har
säkerställt medel för hela investering och framtida drift. Hittills har
föreningen nedlagt ca 1.500 tkr varav 700 tkr finansierats via
investeringsbidrag från Växjö kommun. Markarbeten, grundläggning samt
stomme är utfört. Återstående investeringsutgift för att färdigställa
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byggnaden, exklusive rivning av befintliga omklädningsrum och därtill
hörande markarbeten för parkering och tillgänglighetsanpassning, uppgår till
ca 3.000 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 26 april 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut enligt nedan:
Kommunfullmäktige beviljar lån om 3.000 tkr för nybyggnation av lokal för
omklädningsrum. Lånet skall återbetalas med en rak amorteringsplan på 30
år med första amortering 2022. Lånet skall löpa med marknadsmässig ränta
motsvarande Växjö kommuns upplåningskostnad med påslag av
borgensavgift.
Lokal- och anläggningsstöd utgår enligt kultur- och fritidsnämndens
gällande regelverk. Nuvarande undantag för amorteringar kvarstår intill lån
för konstgräsplan slutbetalas 2021-09-30.
Vidare framgår av kommunchefens skrivelse, att trots tidiga kontakter i
ärendet under 2018 inkom föreningen med sin låneansökan först i april 2019.
Kommunledningsförvaltningen bedömer dock behovet av att lösa situationen
som angeläget (på grund av de hälsorisker och den olägenhet nuvarande
omklädningsrum innebär) och föreslår en utlåning till föreningen som har
anpassats till de ekonomiska förutsättningar som ges enligt kultur- och
fritidsnämndens gällande regelverk från 2020.
Detta innebär att vi föreslår ett lägre lånebelopp, 3.000 tkr som dock ska
räcka till för att färdigställa byggnaden med de nya omklädningsrummen.
Uppskattad rivningskostnad för den gamla byggnaden, samt markarbeten för
parkeringar om uppskattningsvis 500 tkr, får föreningen hantera med egna
medel och insatser, samt det dubbla lokal- och anläggningsstöd som
utbetalas 2020. Vidare så föreslår vi en första amortering på lånet till
omklädningsrummen 2022, efter att nuvarande lån till konstgräsplanen är
slutbetalt.
Yrkanden
Eva Johansson (C): Bifall till kommunchefens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunchefens förslag.
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§ 160

Dnr 2019-00203

Ansökan om kommunalt lån samt driftskostnadsbidrag
för bandyhall i Åby
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige bifaller låneansökan om 38,7 mkr för uppförande av
bandyhall i Åby under förutsättning att föreningen Åby/Tjureda IF kan
presentera och verifiera en långsiktig ekonomisk plan som säkerställer
driften av bandyhallen och föreningens verksamhet.
Amorteringstid 30 år och marknadsmässig ränta motsvarande kommunens
upplåningskostnad med påslag av borgensavgift. Säkerhet i form av pantbrev
om 7,5 mkr med bästa rätt.
Vid positivt beslut om lån bör detta samordnas med en renodling av stödet
till Åby/Tjureda IF innebärande att föreningen övertar ägande och drift av
kylanläggningen. Växjö kommuns nuvarande kapitalkostnad om ca 0,3 mkr
och driftskostnad om ca 0,9 mkr omvandlas kostnadsneutralt till ett fast
driftsbidrag om 1,2 mkr per år i tio år (motsvarande kvarvarande
avskrivningstid på kylanläggningen). Finansiering av ett övertagande av
anläggningen till bokfört restvärde (2,3 mkr + moms) finansieras med ett lån
från Växjö kommun med 10 års kredittid.
2. Kommunfullmäktige avslår ansökan om årligt driftsbidrag om 3,8 mkr
samt nyttjanderättsavtal om 0,5 mkr.
Nuvarande bidrag från Växjö kommun avseende driften i form av elkostnad,
avskrivning och räntekostnader för kylanläggning kvarstår, för närvarande ca
0,9-1,2 mkr per år. Ordinarie föreningsstöd utgår enligt kultur- och
fritidsnämndens gällande regelverk, för närvarande ca 0,3 mkr per år.
3. Kommunfullmäktige beviljar lånefinansiering av de åtgärder som krävs
för spel i Elitserien på befintlig anläggning i det fall bandyhall ej uppförs.
Lånebelopp, villkor samt driftsbidrag vid detta alternativ, delegeras till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen gör följande ställningstagande avseende Åby/Tjureda IF:s
reviderade femårsplan:
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Kommunstyrelsen har tagit del av Åby/Tjureda IF:s reviderade femårsplan
och bedömer att villkoren för en lånefinansiering är uppfyllda.
Bakgrund
Åby/Tjureda IF (ÅTIF) har ansökt om lån för uppförande av bandyhall om
38,7 mkr, samt driftsbidrag och nyttjanderättsavtal om totalt 4,3 mkr per år.
Föreningen har erhållit förhandsbesked att Växjö kommun är positiva till att
medverka till en lånefinansiering av ny bandyhall om en hållbar ekonomisk
plan presenteras, men att föreningen inte kan påräkna något
nyttjanderättsavtal eller utökat driftsbidrag.
Föreningen har därefter ånyo uppvaktat kommunen, senast i möte 30 april
2019. Föreningen önskar gå vidare med en lånefinansiering av ny bandyhall
och avser med egna medel och andra externa källor att hantera driften, utan
tillkommande nyttjanderättsavtal eller driftsbidrag från Växjö kommun.
Föreningen har 2019-05-03 presenterat en uppdaterad femårsplan som visar
på en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 17 april 2019 föreslagit följande
förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige bifaller låneansökan om 38,7 mkr för uppförande av
bandyhall i Åby under förutsättning att föreningen Åby/Tjureda IF kan
presentera och verifiera en långsiktig ekonomisk plan som säkerställer
driften av bandyhallen och föreningens verksamhet.
Amorteringstid 30 år och marknadsmässig ränta motsvarande kommunens
upplåningskostnad med påslag av borgensavgift. Säkerhet i form av pantbrev
om 7,5 mkr med bästa rätt.
2. Kommunfullmäktige avslår ansökan om årligt driftsbidrag om 3,8 mkr
samt nyttjanderättsavtal om 0,5 mkr.
Nuvarande bidrag från Växjö kommun avseende driften i form av elkostnad,
avskrivning och räntekostnader för kylanläggning kvarstår, för närvarande ca
0,9-1,2 mkr per år. Ordinarie föreningsstöd utgår enligt kultur- och
fritidsnämndens gällande regelverk, för närvarande ca 0,3 mkr per år.
3. Kommunfullmäktige beviljar lånefinansiering av de åtgärder som krävs
för spel i Elitserien på befintlig anläggning i det fall bandyhall ej uppförs.
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Lånebelopp och villkor, samt översyn av nuvarande driftsbidrag vid detta
alternativ, delegeras till kommunstyrelsen.
Vidare har kommunchefen i en skrivelse daterad 6 maj 2019 föreslagit att
kommunstyrelsen gör följande ställningstagande avseende Åby/Tjureda IF:s
reviderade femårsplan:
En lånefinansiering från Växjö kommun förutsätter att föreningen
presenterar och verifierar en långsiktig ekonomisk plan som säkerställer
driften av bandyhallen och föreningens verksamhet.
Vid positivt beslut om lån bör detta samordnas med en renodling av stödet
till Åby/Tjureda IF innebärande att föreningen övertar ägande och drift av
kylanläggningen. Växjö kommuns nuvarande kapitalkostnad om ca 0,3 mkr
och driftskostnad om ca 0,9 mkr omvandlas kostnadsneutralt till ett fast
driftsbidrag om 1,2 mkr per år i tio år (motsvarande kvarvarande
avskrivningstid på kylanläggningen). Finansiering av övertagandet av
anläggningen till bokfört restvärde (2,3 mkr + moms) finansieras med ett lån
från Växjö kommun med 10 års kredittid.
Av kommunchefens skrivelse från 6 maj framgår även att ÅTIF har vid möte
med kommunen den 30 april 2019 redovisat en uppdaterad femårsplan som
balanserar intäkter och kostnader för perioden 2019-05—2024-04. I
skrivelse daterad 6 maj 2019 gör kommunchefen följande samlade
bedömning:
ÅTIF har presenterat en långsiktig plan som säkerställer driften av
bandyhallen och föreningens verksamhet. Stora poster i resultaträkningen
går dock inte fullt ut att verifiera på förhand varför osäkerhet kring
föreningens framtida ekonomi och återbetalningsförmåga på lång sikt
kvarstår.
Den största osäkerheten i närtid gäller nivån på de stabila sponsorintäkter
man kan säkerställa via avtal som krävs för driften av bandyhallen, samt
verksamheten i planerad omfattning.
Den andra osäkerhetsfaktorn gäller publikintäkterna och antalet betalande
åskådare, vid spel i Elitserien och vid eventuellt spel i lägre serier
kommande år.
På längre sikt är även de ideella insatserna som genererar intäkter till
föreningen, samt håller externa kostnader nere för vaktmästeri och andra
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funktioner en utmaning över tid.
En utlåning till ÅTIF för ny bandyhall innebär en risk. Avvikelser i
byggkostnader, intäkter och driftskostnader kan hanteras de närmaste åren
med föreningens övriga tillgångar och kapital, dessutom innehåller
kostnadskalkylen en del reserver.
Långsiktigt är det svårare att bedöma om föreningen klarar att driva och
underhålla anläggningen utan ytterligare stöd från Växjö kommun.
En eventuell utlåningen till föreningen måste därför vila på en stark tilltro till
att det starka och ideella engagemanget inom ÅTIF, samt att detta
engagemang är uthålligt på lång sikt.
Yrkanden
Eva Johansson (C):
1. Kommunfullmäktige bifaller låneansökan om 38,7 mkr för uppförande av
bandyhall i Åby under förutsättning att föreningen Åby/Tjureda IF kan
presentera och verifiera en långsiktig ekonomisk plan som säkerställer
driften av bandyhallen och föreningens verksamhet.
Amorteringstid 30 år och marknadsmässig ränta motsvarande kommunens
upplåningskostnad med påslag av borgensavgift. Säkerhet i form av pantbrev
om 7,5 mkr med bästa rätt.
Vid positivt beslut om lån bör detta samordnas med en renodling av stödet
till Åby/Tjureda IF innebärande att föreningen övertar ägande och drift av
kylanläggningen. Växjö kommuns nuvarande kapitalkostnad om ca 0,3 mkr
och driftskostnad om ca 0,9 mkr omvandlas kostnadsneutralt till ett fast
driftsbidrag om 1,2 mkr per år i tio år (motsvarande kvarvarande
avskrivningstid på kylanläggningen). Finansiering av ett övertagande av
anläggningen till bokfört restvärde (2,3 mkr + moms) finansieras med ett lån
från Växjö kommun med 10 års kredittid.
2. Kommunfullmäktige avslår ansökan om årligt driftsbidrag om 3,8 mkr
samt nyttjanderättsavtal om 0,5 mkr.
Nuvarande bidrag från Växjö kommun avseende driften i form av elkostnad,
avskrivning och räntekostnader för kylanläggning kvarstår, för närvarande ca
0,9-1,2 mkr per år. Ordinarie föreningsstöd utgår enligt kultur- och
fritidsnämndens gällande regelverk, för närvarande ca 0,3 mkr per år.
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3. Kommunfullmäktige beviljar lånefinansiering av de åtgärder som krävs
för spel i Elitserien på befintlig anläggning i det fall bandyhall ej uppförs.
Lånebelopp, villkor samt driftsbidrag vid detta alternativ, delegeras till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen gör följande ställningstagande avseende Åby/Tjureda IF:s
reviderade 5 års plan:
Kommunstyrelsen har tagit del av Åby/Tjureda IF:s reviderade 5 års plan
och bedömer att villkoren för en lånefinansiering är uppfyllda.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Eva Johanssons (C) yrkande.
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§ 161

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) informerar om att hon varit på Klimatkommunernas
årsmöte den 26 april, där Bo Frank (M) återigen valdes in i styrelsen.
Tomas Thornell (S) och Oliver Rosengren (M) har varit på Kommuninvests
årsstämma.
Catharina Winberg (M) har varit på Småland Airports årsstämma som
kommunens ombud. Även Martin Edberg (S) var där.
Oliver Rosengren (M) har deltagit på Ineras ägarsamråd via videolänk.
Catharina Winberg (M) informerar om att VKAB och dess dotterbolag hade
årsstämma 29 april.
Malin Lauber (S), som ej närvarar på dagens sammanträde, har varit på
styrelsemöte med Union of the Baltic Cities (UBC) i St Petersburg. UBC är
ett nätverk för länderna kring Östersjön där 13 svenska städer är
representerade. Växjö har en plats i styrelsen.
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§ 162

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), Catharina Winberg (M)
informerar om att ett ny lag om utökat rökförbud träder i kraft 1 juli, vilket
innebär att skyltar som informerar om detta måste sättas upp på de allmänna
platser som berörs, exempelvis skolområden, särskilda boenden etc.
Vidare informerar Winberg om att Växjöbostäder lanserat en kampanj som
syftar till att höja statusen på hyresrätten som boendeform, samt att
Vidingehem nu tagit första spadtaget för kvarteret Galaxen på Östra lugnet,
där 72 lägenheter ska byggas.
VD i Växjökommunföretag AB, Monica Skagne, informerar om att
Växjöbostäder börjat använda sms-meddelanden för att avisera de
hyresgäster som önskar denna tjänst om avbrott, reparationer, problem med
vatten etc.
Slutligen informerar Skagne om att Vidingehem nu kommit överens med
försäkringsbolaget rörande branden på Sandsbro skola, samt att
kommunkoncernen nu skaffat sig en tredje robotmedarbetare, denna gången
på Veab.
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§ 163

Dnr 2019-00012

Redovisning av protokoll 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 2 april och 23 april 2019
redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 16
april 2019 redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö kommunföretag AB:s protokoll från 16 april 2019 redovisas för
kommunstyrelsen.
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§ 164

Dnr 2019-00011

Redovisning av delegeringsbeslut 2019
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 mars 2019 till och med 28
april 2019. Beslut som redovisas i liggare är registrerade 1 april 2019.
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§ 165

Dnr 2019-00264

Val av ombud och röstningsinstruktioner till
Mikrofonden Kronoberg årsstämma 2019-05-23
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utse ombud och
eventuell ersättare till årsstämman i Mikrofonden Kronoberg
Ekonomisk förening 2019-05-23.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till ombudet att i enlighet med styrelsen
förslag rösta för att
• fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2018
• fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen
• bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018
• bifalla styrelsens förslag om omedelbar och frivillig likvidation
3. Kommunstyrelsen uppdrar till ombudet att inte bifalla styrelsens förslag
att avsätta Växjö kommuns medlemsinsats till en stiftelse ”Till förmån för
framsynta mikroföretag i Kronoberg”. Överskott efter genomförd likvidation
skall återbetalas till medlemmar i föreningen.
Bakgrund
Kreditgarantiföreningen Kronoberg (KGF) bildades 2004 och syftet var att
möjliggöra mikrolån till småföretag vars affärsidéer och verksamheter inte
kunde erhålla traditionell bankfinansiering. Växjö kommun har inbetalat ett
insatskapital om 500 tkr till föreningen.
Efter finanskrisen 2008/2009 förlorade KGF sin återförsäkring i Europeiska
regionala investeringsfonden och verksamhetens möjlighet att ställa ut
garantier som bankerna kunde godkänna upphörde. KGF ombildades 2015
till Mikrofonden Kronoberg ekonomisk förening (Mikrofonden) och Växjö
kommuns insatskapital i KGF överfördes till den nya verksamheten.
Mikrofondens ändamål är att främja medlemmars ekonomiska intressen
genom att tillhandahålla och förmedla stöd för medlemmarnas
verksamhetsutveckling. Mikrofondens tjänster till medlemmarna har
omfattat finansiering och mentorskap, men efterfrågan från medlemmarna
har varit låg och styrelsen bedömer att förutsättningar för fortsatt drift
saknas. Vidare har man svårt att rekrytera nya styrelseledamöter.
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Mikrofondens administration har hanterats av föreningen Coompanion
Kronoberg.
Mikrofonden har för närvarande 49 medlemmar och medlemsinsatsen är ett
tusen kronor per medlem, totalt 49 tkr. Därutöver finns 1.063 tkr i frivilliga
insatser. Eget kapital uppgår totalt till 1.176 tkr och per 2018-12-31 fanns
likvida medel om 1.130 tkr i kassan.
Mikrofonden har två utestående lån till ett bokfört värde om totalt 27 tkr.
Inga nya lån har utbetalats under 2018.
Styrelsen bedömer att förutsättningar för Mikrofondens framtida verksamhet
saknas. Man föreslår därför årsstämman att den ekonomiska föreningen skall
träda i omedelbar frivillig likvidation.
Av kallelsen framgår även att man föreslår föreningens medlemmar att
avsätta sina medlemsinsatser till en stiftelse ”Till förmån för framsynta
mikroföretag i Kronoberg”. Någon närmare beskrivning av stiftelsens
planerade verksamhet har inte presenterats.
Vid ett frivilligt likvidationsförfarande utses en likvidator som har till
uppgift att avveckla verksamheten. Likvidatorn har till uppgift att omvandla
alla tillgångar till pengar och betala föreningens skulder. Eventuellt överskott
återbetalas därefter till medlemmarna enligt bestämmelserna i stadgarna.
Vår bedömning är att huvuddelen av Växjö kommuns insatskapital om totalt
500 tkr kommer att återbetalas efter genomförd likvidation.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 april 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen görs följande bedömning:
De ekonomiska konsekvenserna vid en frivillig likvidation av Mikrofonden
bedöms vara små. Eventuellt avdrag för likvidationskostnader, på
återbetalning av Växjö kommuns insatskapital om 500 tkr, belastar
kommunstyrelsen i form av nedskrivning av finansiella
anläggningstillgångar.
Då styrelsen gör bedömning att fortsatt verksamhet inte är möjlig
rekommenderar vi att förslaget om frivillig likvidation bifalles.
Däremot bör ett eventuellt beslut om att avsätta Växjö kommuns
insatskapital i Mikrofonden till en ny stiftelse beredas som ett nytt ärende.
Den knapphändiga information som lämnas i kallelsen till årsstämman i

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
24 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-07

Mikrofonden om planerad stiftelse ”Till förmån för framsynta mikroföretag i
Kronoberg är inte tillräcklig.
Ett eventuellt beslut om att avsätta insatskapitalet till en stiftelse
innebär en kostnad på 500 tkr för nedskrivning av finansiell
anläggningstillgång.
En fortsatt verksamhet i stiftelseform kommer också att kräva engagerade
styrelsemedlemmar, något man inte hittar till nuvarande verksamhet i
Mikrofonen. En liten stiftelse som det här skulle kunna handla om är
dessutom kostsam att administrera och innebär svårigheter över tid om och
när man vill förändra och utveckla verksamheten.
Vid beslut om likvidation skall likvidatorn enligt gällande regelverk
återredovisa överskott och insatser till medlemmarna.
Beslutet skickas till
Ombud
Mikrofonden Kronoberg
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§ 166

Dnr 2014-00518

Yttrande över överklagande rörande Detaljplan för
Regementsparken 1 i Växjö
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med förslag till yttrande
daterat 29 april 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga chefsjurist Magnus Bengtsson,
eller den han sätter i sitt ställe, att som ombud för Växjö kommun, i enlighet
med hans fullmakt, föra dess talan i mål rörande överklagande av
antagandebeslut för detaljplan för Regementsparken 1 i Växjö.
Reservation
Miljöpartiet i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet och lämnar
följande skriftliga reservation:
Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att vi
tidigare röstat emot en bebyggelse av Regementsparken eftersom vi anser att
stadens gröna lungor bör bevaras.
Vänsterpartiet i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet och lämnar
följande skriftliga reservation:
Reservation lämnas med hänvisning till Vänsterpartiets yrkande i
byggnadsnämnden, att detaljplan ej ska godkännas. Regementsparken är
kulturhistoriskt värdefull samt bör bevaras som grönyta.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 26 februari 2019 i § 39/2019 beslutat att anta
detaljplan för Regementsparken 1 i Växjö. Kommunfullmäktiges beslut har
överklagats av två sakägare.
Mark- och miljödomstolen har i en skrivelse den 17 april 2019 förelagt
kommunen att yttra sig över innehållet i de inkomna överklagandena.
Växjö kommun har begärt och fått anstånd till och med den 7 maj 2019.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag till yttrande daterat den 29
april 2019.
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Beslutet skickas till
Mark och miljödomstolen
För kännedom
Chefsjuristen
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§ 167

Dnr 2018-00099

Återrapportering - Revidering av riktlinjer för
uppsägning, omplacering, enskilt utvecklingsprogram
och tidigare pension i Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen.
2. En statusrapport ska lämnas årligen till organisations- och
personalutskottet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2018-06-12 (§ 182/2018) Riktlinjer för vissa
förändringar i anställningen i samband med omplacering eller avslut av
anställning i Växjö kommun. Beslutet innefattade krav på utvärdering och
återrapportering inom ett år. Återrapportering av implementeringsarbetet
sker i bilaga daterad 3 april 2019.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 50/2019 föreslagit följande
beslut:
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen.
2. En statusrapport ska lämnas årligen till organisations- och
personalutskottet.
Kommunchefen har i en skrivelse samt bilaga daterad 3 april 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. I underlaget framgår bland annat att
arbetet med implementeringen av riktlinjen inleddes hösten 2018 och var
inledningsvis klart för beslut i november 2018. Upplägget bestod då dels av
en uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning, samt
följdändringar hos nämndernas delegationsordningar. Dels av ett antal
nya/uppdaterade rutinbeskrivningar kring olika former av ärenden kopplade
till riktlinjen.
Vidare framgår att i nuläget finns följande delprocesser klara som utkast
innehållande processkarta, checklistor och mallar:
•
•
•
•

Avbryta provanställning
Omplaceringsutredning
Enskilt utvecklingsprogram (endast kommun)
Överenskommelse om avslut av anställning
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•
•

Uppsägning på grund av arbetsbrist
Uppsägning på grund av personliga skäl

Följande delprocesser är kvar att utveckla/uppdatera (med förbehåll för att
delprocesser kan tillkomma/tas bort):
• Egen uppsägning
• Avsked
Beslutet skickas till
För kännedom
HR-chefen
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 168

Dnr 2017-00441

Återrapportering av utredning kring lösning för
tillfälliga följeslagarinsatser för synskadade med flera i
Växjö centrum
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner återredovisningen av
utredningsuppdraget.
2. Växjö kommun har ingen möjlighet att med kommunala medel
anordna följeslagarinsatser för synskadade eller liknande insatser för
andra grupper med funktionsvariationer.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 14/2018 att kommunchefen skulle utreda
lämplig lösning för tillfälliga ledsagarinsatser i Växjö centrum, inte minst
vad gäller utvecklingen av stationsområdet. Ett behovsunderlag för vilken
typ av tillfälliga följeslagarinsatser som behövs för synskadade m.fl. är
framtaget inför utredningsuppdraget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 149/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner återredovisningen av
utredningsuppdraget.
2. Växjö kommun har ingen möjlighet att med kommunala medel
anordna följeslagarinsatser för synskadade eller liknande insatser för
andra grupper med funktionsvariationer.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 8 april 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat Växjö
kommun bedömer att det idag inte finns någon möjlighet för Växjö
kommun att ordna tillfälliga följeslagarinsatser i Växjö centrum med en
kommunal tjänst eller via Cityvärdarna. Samråd kring detta har skett med
både omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen.
Vidare finns det problematik i att kunna prioritera och erbjuda särskilda
följeslagarinsatser för olika målgrupper i Växjö centrum. I skrivelsen nämns
synskadade med flera men det skulle kunna röra sig om en bredd av
funktionsnedsättningar. Växjö kommun hänvisar istället till ideella
frivilligorganisationer.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Hållbarhetschefen
Kommunstyrelsens samverkansråd
Omsorgsnämnden
Synskadades Riksförbund Växjö
Tekniska nämnden
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§ 169

Dnr 2018-00471

Redovisning av uppdrag med anledning av Skrivelse
om cykelparkeringar vid skolorna - Cheryl Jones Fur
(MP) och Magnus Folckner (MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och uppdrar till berörda
nämnder och bolag att återkomma med kartläggningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 344/2018 hemställt åt utbildningsnämnden att
tillsammans med Vöfab och Vidingehem att kartlägga vilka förbättringar
som behövs gällande cykelparkering och cykelservice vid kommunens
skolor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 167/2019 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen och uppdrar till berörda nämnder och bolag att återkomma
med kartläggningen.
Utbildningsförvaltningen, Vidingehem och Vöfab har i en skrivelse daterad
1 april 2019 redogjort för ärendet. I skrivelsen framgår att i det trafikråd som
utbildningsnämnden, tillsammans med Vöfab, Vidingehem och trafikenheten
vid tekniska förvaltningen, har bildat så behandlas frågor liknande det här
uppdraget. Syftet med samrådet är att trafikmiljön vid förskolor och skolor
ska bli så säker som möjligt.
I samråd har fastighetsbolag och utbildningsförvaltningen beslutat att inga
åtgärder kommer att vidtas i nuläget utöver de projekt med om-, till- och
nybyggnation som är planerade eller pågår.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsnämnden
Vöfab
Vidingehem
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§ 170

Dnr 2018-00120

Inriktningsbeslut utvecklingsstrategi Växjö kommun
2050
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§ 171

Dnr 2018-00670

Initiativ från SKL om gemensam finansiering av ett mer
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta rekommendationen från SKL om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
2. Kommunstyrelsen framhåller att SKL fortsättningsvis bör finansiera
särskilda projekt och initiativ.
Bakgrund
SKL:s styrelse har beslutat rekommendera kommunerna att gemensamt
finansiera en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens område.
Kostnaden fördelas utifrån antalet invånare och beräknas för hela landet till
maximalt 19,5 mkr per år under perioden 2020 – 2024. Avsikten är att
finansiering och organisering därefter säkerställs långsiktigt.
Tidigare överenskommelser inom t ex äldreområdet och e-Hälsoområdet har
inneburit att medel gått till såväl SKL för samordning och stöd som direkt
till kommuner och/eller landsting/regioner. Så är det fortfarande vad gäller
området psykisk hälsa. Då överenskommelserna i övrigt har avslutats så
finns det inga utpekade statliga resurser vare sig till SKL eller kommunerna
för kunskapsstyrningsfrågor. Det finns inte heller något nytt tillskott i de
generella statsbidragen för 2019 för detta ändamål.
Samfinansieringen avser styrning och ledning/samordning för:
1. Kvalitetsregister som kommunerna använder för kommunal hälsooch sjukvård inom främst äldreomsorg och, om juridiska hinder
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens
verksamheter.
2. Stöd, uppföljning och analys av brukarundersökningar men även av
variabler/indikatorer för uppföljning av kvalitet och resultat.
3. Nationell samordning av gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem, tex nationella omsorgsprogram.
För att tjänsterna ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd från SKL
behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Kommunerna
ska senast den 15 juni 2019 lämna besked till SKL om sitt ställningstagande.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 169/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta rekommendationen från SKL om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
2. Kommunstyrelsen framhåller att SKL fortsättningsvis bör finansiera
särskilda projekt och initiativ.
Vidare beslutade arbetsutskottet att uppdra till kommunchefen att tillskriva
SKL rörande tillkommande avgifter under pågående budgetår.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 15 april 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att förvaltningschefen
för omsorgsförvaltningen samt förvaltningschefen för arbete och välfärd har
ombetts lämna sina synpunkter på rekommendationen från SKL om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning
i socialtjänstens verksamheter.
Förvaltningschefen för omsorgsförvaltningen framhåller att det är ytterst
angeläget att rekommendationen från SKL följs eftersom det ger
samordningsvinster. I annat fall går viktiga förutsättningar för att arbeta
kunskapsbaserat inom socialtjänsten förlorade. Alternativet är att varje
kommun på mer eller mindre egen hand arbetar med dessa frågor, något som
blir både dyrare och ineffektivt. Som jämförelse kan nämnas att landstingen/
regionerna sedan länge har en samfinansiering runt dessa frågor.
Förvaltningschefen för arbete och välfärd ställer sig också bakom SKL:s
rekommendation men framhåller samtidigt att ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter är viktigt för samtliga
kommuner. Därför borde det också rimligen finansieras av de ordinarie
medel som SKL får för sin verksamhet. Förvaltningschefen ser annars en
risk för att vi är på väg in i ny finansieringsprincip där större kommuner får
finansiera vissa delar av mindre kommuners utveckling. Nämnas kan att
Växjö betalar cirka 2,4 mkr i årlig förbundsavgift till SKL.
Kostnaden för SKL:s förslag till samfinansiering är 1:95 per invånare
motsvarande 180 000: - per år 2020 – 2024 för Växjö kommun. Det är
rimligt att kostnaden för den gemensamma finansieringen delas lika mellan
omsorgsnämnden (90 000:- ) och nämnden för arbete och välfärd (90 000:- )
per år 2020 – 2024. Kostnaderna föreslås tas inom nämndernas befintliga
budgetramar.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Omsorgsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 172

Dnr 2019-00220

Skrivelse om förstärkt satsning på laddinfrastruktur Anna Tenje (M) och Eva Johansson (C)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att:
• samordna framtagandet av en kommunövergripande laddinfrastruktur
tillsammans med privata aktörer och berörda intressenter, för att påskynda
utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen.
• presentera en långsiktigt hållbar laddinfrastrukturstrategi för Växjö
kommun som innefattar; aktuella platser i hela kommunen, rekommenderad
typ av laddning, aktörer för denna laddning, behov av laddmöjligheter för
boende i lägenhet, samt koppling till den interna strategin för
kommunkoncernen.
Bakgrund
Anna Tenje (M) och Eva Johansson (C) har i en skrivelse till
kommunstyrelsen, inkommen i april 2019, föreslagit att kommunstyrelsen
ger kommunchefen i uppdrag:
• Att samordna framtagandet av en kommunövergripande laddinfrastruktur
tillsammans med privata aktörer och berörda intressenter, för att påskynda
utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen.
• Att presentera en långsiktigt hållbar laddinfrastrukturstrategi för Växjö
kommun som innefattar; Aktuella platser i hela kommunen, rekommenderad
typ av laddning, aktörer för denna laddning, behov av laddmöjligheter för
boende i lägenhet, samt koppling till den interna strategin för
kommunkoncernen.
Syftet med uppdraget är, enligt skrivelsen, att underlätta för invånare, företag
och besökare att använda sig av laddbara fordon i Växjö kommun, samt att
bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn och för att Växjö
kommun fortsatt få till en hållbar plats att bo leva och verka i.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 150/2019 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att:
• samordna framtagandet av en kommunövergripande laddinfrastruktur
tillsammans med privata aktörer och berörda intressenter, för att påskynda
utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen.
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• presentera en långsiktigt hållbar laddinfrastrukturstrategi för Växjö
kommun som innefattar; aktuella platser i hela kommunen, rekommenderad
typ av laddning, aktörer för denna laddning, behov av laddmöjligheter för
boende i lägenhet, samt koppling till den interna strategin för
kommunkoncernen.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 173

Dnr 2019-00039

Motion om att se över styrformen för den kommunala
välfärden- Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att ett arbete har inletts med att
införa ett processbaserat arbetssätt och gemensam värdegrund i Växjö
kommunkoncern samt att förstärka styrkedjor. På så sätt kommer
administrationens tid i förhållande till operativt arbete att minska samtidigt
som det processbaserade arbetssättet skapar möjlighet för tillit, trygghet och
effektivitet.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) har i en motion förslagit att kommunfullmäktige uppdrar
till kommunstyrelsen att ta fram analys av hur personalsammansättningen
förändrats över tid när det gäller relationen operativt arbete och
kontrollerande, gärna med hjälp av utomstående forskare. Därefter ska mål
och åtgärder tas fram för nya och mer demokratiska styrformer, framför allt
inom vård, utbildning, omsorg och socialtjänst.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 151/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen med att ett arbete har inletts med att införa ett processbaserat
arbetssätt och gemensam värdegrund i Växjö kommunkoncern samt att
förstärka styrkedjor. På så sätt kommer administrationens tid i förhållande
till operativt arbete att minska samtidigt som det processbaserade arbetssättet
skapar möjlighet för tillit, trygghet och effektivitet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 mars redogjort för ärendet. Av
skrivelsen framgår sammanfattningsvis att under de senaste åren har det
pågått ett stort arbete med koncernstyrning, att införa det processbaserade
arbetssättet och gemensam värdegrund i Växjö kommunkoncern samt att
förstärka styrkedjor. Detta ger effektivitet i verksamheten, leverans till
invånare, företagare och besökare samt att arbetssättet tillsammans med nya
tekniska möjligheter skapar detta nya möjligheter för att kunna tillgodose
framtidens demografiska behov. På så sätt kommer administrationens tid i
förhållande till operativt arbete att minska samtidigt som det processbaserade
arbetssättet skapar möjlighet för tillit, trygghet och effektivitet. I och med att
den nya styrmodellen är nyligen implementerad och det finns fortfarande
behov av att fortsatt implementation så är rekommendationen att inte ändra
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styrmodell innan full effekt har uppnåtts. Styrmodellens fokus är att på bästa
sätt tillgodose de behov som finns och samtidigt ha en god ekonomisk
hushållning.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Tomas Thornell (S):
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.
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§ 174

Dnr 2019-00168

Motion om införandet av visselblåsarfunktion - Håkan
Frizén och Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda frågan samt ta fram en modell för en visselblåsarfunktion för
Växjö kommunkoncern.
Bakgrund
Håkan Frizén (V) och Carin Högstedt (V) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige. I motionen föreslås att det tas fram en modell för en
visselblåsarfunktion som sedan ska inrättas i Växjö kommun.
En visselblåsarfunktion är avsedd att synliggöra allvarliga missförhållanden
och misstänkta oegentligheter. Den avser personer i ledande befattningar
eller andra nyckelpersoner. Det kan handla om muta, bedrägeri, stöld,
allvarliga tjänstefel, avvikelse från interna regler eller annan situation där
någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. En
visselblåsarfunktion är inte avsedd för mer allmänna synpunkter på
ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering, känsliga HR-frågor kopplade
till enstaka individer eller liknande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 152/2019 föreslagit att kommunfullmäktige bifaller
motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan samt ta fram
en modell för en visselblåsarfunktion för Växjö kommunkoncern.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 12 april 2019 bland annat
redogjort för hur ett antal andra kommuner arbetare med
visselblåsarfunktioner.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av 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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§ 175

Dnr 2019-00063

Motion om avgiftsfri kulturskola- Maria Garmer (V) och
Björn Kleinhenz (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen. Kulturskolans verksamhet består av
både avgiftsfri och avgiftsbelagd verksamhet. Verksamheten som är
avgiftsbelagd vänder sig till barn och ungdomar som önskar fördjupa sig
inom en viss kulturyttring under deras fritid.
Bakgrund
Maria Garmer (V) och Björn Kleinhenz (V) har i en motion till
kommunfullmäktige föreslagit att undervisningen i kulturskolan ska vara
avgiftsfri inom tre år och önskar att utbildningsförvaltningen får i uppdrag
att ta fram en plan för genomförande av detta.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 153/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
motionen. Kulturskolans verksamhet består av både avgiftsfri och
avgiftsbelagd verksamhet. De delar av verksamheten som är avgiftsbelagda
vänder sig till de barn och ungdomar som önskar fördjupa sig inom en viss
kulturyttring under deras fritid. Avgifterna bedöms inte utgöra en risk som
skulle kunna medföra att kommunens barn och unga inte har möjlighet att få
utöva kultur, då utbildningsnämnden ger förutsättningar för detta genom den
avgiftsfria verksamheten; både inom enheten ungas fria tid, och inom
nämndens andra verksamheter.
Utbildningsnämnden har i § 58/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Yrkanden
Maria Garmer (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Julia Berg (S):
Kommunfullmäktige avslår motionen. Kulturskolans verksamhet består av
både avgiftsfri och avgiftsbelagd verksamhet. Verksamheten som är
avgiftsbelagd vänder sig till barn och ungdomar som önskar fördjupa sig
inom en viss kulturyttring under deras fritid.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
42 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-07

§ 176

Dnr 2018-00687

Motion om ett fyrverkeriförbud - Malin Lauber (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till kommunstyrelsen att
ta fram ett nytt förslag på lokala ordningsföreskrifter som reglerar
användandet av fyrverkerier.
Bakgrund
Malin Lauber (S) har i en motion inkommen i december 2018 föreslagit,
med anledning av ett nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, att
Växjö kommunfullmäktige beslutar att genom lokala ordningsföreskrifter
införa ett förbud mot fyrverkerier på lämpliga platser.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 170/2019 föreslagit att kommunfullmäktige bifaller
motionen och uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett nytt förslag på
lokala ordningsföreskrifter som reglerar användandet av fyrverkerier.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 11 april 2019 redogjort för ärendet
enligt nedan:
Tidigare beslut om fyrverkeriförbud
Kommunfullmäktige i Växjö kommun beslutade den 19 april 2016 att ändra
i Växjö kommuns lokala ordningsföreskrifter. Ändringen innebar i huvudsak
ett förbud mot användning av pyrotekniska varor (d.v.s. fyrverkerier) inom
hela centrala Växjö och dess stadsdelar.
Länsstyrelsen i Kronobergs län (”Länsstyrelsen”) beslutade den 12 maj 2016
att upphäva Växjö kommuns beslut från den 19 april 2016 med motiveringen
att aktuell föreskrift anses strida mot 3 kap. 12 § ordningslagen (1993:1617)
då förbudets vida omfattning får anses innebära obefogad inskränkning i den
enskildes frihet.
Växjö kommun överklagade länsstyrelsens beslut den 12 maj 2016 till
Förvaltningsrätten i Växjö (”Förvaltningsrätten”) som i dom den 5
september 206 i mål nr 1908–16 avslog Växjö kommuns överklagande. Av
förvaltningsrättens domskäl framgår att domstolen ansåg att förbudet går
utöver vad som är avsett med kommuners möjlighet att meddela lokala
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föreskrifter. Förvaltningsrätten instämde vidare i länsstyrelsens bedömning
om att de lokala föreskrifterna är alltför inskränkande och inte står i
överensstämmelse med ordningslagens syfte.
HFD 2018 ref. 75
I en nyligen meddelad dom från HFD, HFD 2018 ref. 75, fastslogs att
Vellinge kommun hade rätt och möjlighet att reglera passiv insamling av
pengar (s.k. tiggeri) genom lokala ordningsföreskrifter. Av det sedermera
överprövade beslutet från Vellinge kommun framgick att förbudet mot
tiggeri skulle gälla på Stortorget och Lilla torg i Vellinge centrum,
Bäckatorget och västra delen av Skanörs centrum, Skanörs hamn, ett område
vid Höllvikens bibliotek samt nyckelhålsparken i Höllviken.
I ovan nämnda avgörande fastslog HFD att en kommun inte behöver påvisa
förekomst av ordningsstörningar för att ett visst förbud ska kunna meddelas.
HFD bedömde därutöver frågan om förbudet mot pengainsamling kunde
anses alltför långtgående genom att det lägger onödigt tvång på allmänheten
eller annars gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Här
konstaterade HFD att Vellinge kommun hade avgränsat tillämpningsområdet
för ordningsföreskriften till särskilt angivna platser där det uppstått eller kan
komma att uppstå ordningsproblem. HFD konstaterade vidare att förbudet
hade ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och
att det saknades anledning att ifrågasätta Vellinge kommuns bedömning av
behovet såvitt avser de aktuella platserna. Förbudet ansågs därmed inte lägga
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i
den enskildes frihet varför det också kunde godtas.
Kan HFD 2018 ref. 75 utgöra grund för ett förnyat beslut om
fyrverkeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna?
Inledningsvis bör uppmärksammas att det finns betydande skillnader mellan
företeelserna tiggeri och fyrverkeri. Slutsatserna som dras nedan måste
därför hela tiden betraktas i ljuset av dessa betydande skillnader. Värt att
notera för Växjö kommuns del avseende framtida beslut om
ordningsföreskrifter är det som HFD fastslår om att en kommuns
behovsbedömning av ett visst förbud i princip alltid ska godtas. Avgörandet
ger därmed stöd för att Växjö kommun inte behöver styrka eller på annat sätt
påvisa förekomst av ordningsstörningar för att ett visst förbud ska anses vara
förenligt med ordningslagen. Oavsett detta kvarstår dock ordningslagens
förutsättningar om att en ordningsföreskrift inte får lägga onödigt tvång på
allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes
frihet. HFD får genom sin dom HFD 2018 ref. 75 dock anses ha lämnat vissa
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tydliggöranden över vilka avväganden som låter sig göras i dessa
hänseenden.
HFDs avgörande bedöms inte ge stöd för att ett helt likartat förbud som
fattades av Växjö kommun den 19 april 2016, nu efter ovan avgörande,
skulle vara förenligt med ordningslagen. Detta eftersom det finns påtagbara
skillnader vad gäller geografisk avgränsning mellan att Vellinges kommuns
godtagna förbud mot tiggeri och Växjö kommuns tidigare icke godtagna
förbud från den 19 april 2016. HFD lägger i ovan refererat avgörande
betydande vikt vid att Vellinge kommun begränsat förbudet till ett antal
särskilt angivna och geografiskt begränsade områden inom Vellinge
kommun. Denna omständighet förefaller ha varit en grundläggande
förutsättning för att det aktuella förbudet mot tiggeri kunde anses godtagbart.
Vad gäller Växjö kommuns fyrverkeriförbud från den 19 april 2016 så var
detta ur geografiskt hänseende långt mer vidsträckt än Vellinge kommuns
beslut om tiggeriförbud. Växjö kommuns icke godtagna fyrverkeriförbud
från den 19 april 2016 omfattade ett generellt förbud som täckte stora delar
av staden Växjö, häribland stadens stadsdelar. Det framstår med hänsyn till
ovan inte som sannolikt att ett helt likartat fyrverkeriförbud, som det från
den 19 april 2016, skulle anses vara rättsligt godtagbart.
Även om det finns osäkerhetsfaktorer kring huruvida rätten att skjuta
fyrverkerier kan anses vara av större betydelse för allmänheten än rätten till
passiv insamling av pengar så framstår det inte som osannolikt att Växjö
kommun, med ledning av HFD 2018 ref. 75, skulle ha möjlighet att besluta
om ett något utökat och rättsligt godtagbart fyrverkeriförbud. Det måste dock
då vara fråga om ett geografiskt betydligt snävare område än vad som
beslutades i det icke godtagna förbudet från den 19 april 2016. Behovet av
ett sådant förbud kan ifrågasättas då det redan idag inte är tillåtet att använda
fyrverkerier mer än under tre dagar per år. Ett utökat förbud skulle inte
kunna omfatta mer än vissa specifika torg, handelsplatser och gågator inom
tätort. Om det skulle vara aktuellt med utökat fyrverkeriförbud måste
lämpligt omfång och närmre ordalydelse av ett sådant utredas ytterligare.
Yrkanden
Tomas Thornell (S) med instämmande Maria Garmer (V) och Magnus P
Wåhlin (MP): Bifall till arbetsutskottet förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 177

Dnr 2019-00116

Motion om cykelgarage - Rose-Marie Holmqvist (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att bedömning om installation
av cykelförvaring vid nyproduktion måste göras från fall till fall. Det krävs
även utredning av hur detta kan finansieras.
Bakgrund
Rose-Marie Holmqvist (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige
uppdrar till tekniska nämnden att undersöka förutsättningarna att installera
väderoberoende, låsbara och säkra cykelgarage i befintliga och nya
bostadsområden samt att lägga kostnaden för dessa investeringar som en del
av budgeten för hållbara transporter i Växjö.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 171/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen med att bedömning om installation av cykelförvaring vid
nyproduktion måste göras från fall till fall. Det krävs även utredning av hur
detta kan finansieras.
VKAB har i § 58/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar motionen
med att bedömning om installation av cykelförvaring vid nyproduktion
måste göras från fall till fall. Det krävs även utredning av hur detta kan
finansieras.
Tekniska nämnden har i § 49/2019 lämnat nedanstående yttrande:
Tekniska nämnden yttrar sig i rubricerat ärende och konstaterar att nämnden
inte har rådighet över att anlägga väderoberoende cykelparkeringar på
fastighetsmark och har inte heller rättighet att låta skattemedel finansiera
investeringar på tomtmark då det kan sägas gynna enskild part.
Yrkanden
Rose-Marie Holmqvist (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 178

Dnr 2019-00045

Medborgarförslag om fria pedagogiska måltider även
på korttids- och gruppboende
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att det både på
omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd finns
möjlighet till omsorgsmåltider och pedagogiska måltider. Om de boende har
behov av pedagogiska- eller omsorgsmåltider med personalen, samt i vilken
omfattning, beslutas av enhetschef för respektive boende.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i januari 2019 skriver förslagsställaren att
personal på korttids- och gruppboende i kommunen som lagar mat till, och
äter med de boende ska få äta gratis, på samma sätt som personal som äter
med elever i skolan. Förslagsställaren menar att det är inkonsekvent att
denna personalgrupp inte får gratis mat på samma sätt som skolans personal
får när de äter med elever.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 154/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen med att det både på omsorgsförvaltningen och förvaltningen för
arbete och välfärd finns möjlighet till omsorgsmåltider och pedagogiska
måltider. Om de boende har behov av pedagogiska- eller omsorgsmåltider
med personalen, samt i vilken omfattning, beslutas av enhetschef för
respektive boende.
Omsorgsnämnden har i § 22/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att det i den kommunala funktionsnedsättningsomsorgen redan finns omsorgsmåltider. Chefer i verksamheten har
möjlighet att besluta att personal som äter tillsammans med omsorgstagare
äter utan kostnad, men bara om det görs i omsorgssyfte.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 73/2019 föreslagit att
medborgarförslaget besvaras med hänvisning till bifogad skrivelse daterad
18 februari 2019. I skrivelsen framgår bland annat att det inom förvaltningen
för arbete och välfärd finns möjlighet att vid behov äta pedagogiska måltider
på korttids- och gruppbostäder för personer med funktionsvariation.
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§ 179

Dnr 2019-00208

Medborgarförslag om en tillbyggd simhall vid
Växjösjön
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en utredning av
framtida simhall i Växjö pågår, där olika alternativ kring lokalisering och
utformning hanteras.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i mars 2019 skriver förslagsställaren att
platsen vid Växjösjön är det bästa läget för en simhall och önskar därför att
Vöfab får i uppdrag att utreda tillbyggnad av befintlig simhall och då även se
över en rimlig nivå på parkeringsbehovet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 155/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att en utredning av framtida simhall i Växjö pågår,
där olika alternativ kring lokalisering och utformning hanteras.
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§ 180

Dnr 2019-00239

Medborgarförslag om att ta fram ett sjätte förslag i
simhallsutredningen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en utredning av
framtida simhall i Växjö pågår, där olika alternativ kring lokalisering och
utformning hanteras.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i april 2019 föreslås att Växjö kommun
omgående ska inleda förhandlingar med APP fastigheter om att förvärva
fastigheten Sjöbacka 1. Man föreslår även att Vöfab ska få i uppdrag att
utreda ett simhallsförslag där befintlig simhall återanvänds på lämpligt sätt
och byggs till med de kompletterande bassänger som erfordras, söder och
västerut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 156/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att en utredning av framtida simhall i Växjö pågår,
där olika alternativ kring lokalisering och utformning hanteras.
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§ 181

Dnr 2019-00046

Medborgarförslag om att bygga glastak längs med
Storgatan
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Det är inte aktuellt att
bygga ett glastak längs med Storgatan.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett förslag om att ta in en offert om att
bygga ett glastak längs med Storgatan, från Stortorget till Oxtorget, samt en
offert för framtida underhåll. Förslagsställaren ser att Växjö city utsätts för
konkurrens från bland annat Grand Samarkand och vill öka attraktionen och
bekvämligheten och därmed konkurrenskraften i centrum.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 157/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. Det är inte aktuellt att bygga ett glastak längs med
Storgatan.
Tekniska nämnden har i § 48/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslag med att det i dagsläget inte är aktuellt att bygga
ett glastak över Storgatan.
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§ 182

Dnr 2018-00651

Medborgarförslag om belysning på hundrastgård vid
Haneforsvägens förlängning vid Bosavallen i Ingelstad
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, då ljussättningen inte ses
som en prioriterad åtgärd.
Bakgrund
Ett flertal hundägare har inkommit med ett medborgarförslag.
Förslagsställarna upplever den för övrigt fina och välskötta hundrastgården i
Ingelstad som otrygg under den mörka delen av året och önskar därför att en
belysningspunkt sätts upp för att lysa upp hundrastgården.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 158/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget, då ljussättningen inte ses som en prioriterad åtgärd.
Tekniska nämnden har i § 47/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
förslaget om att sätta upp belysning på hundrastgård vid Bosavallen i
Ingelstad då ljussättningen inte ses som en prioriterad åtgärd.
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§ 183

Dnr 2019-00251

Medborgarförslag om lokalisering av Växjö kommuns
simhall
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en utredning av
framtida simhall i Växjö pågår, där olika alternativ kring lokalisering och
utformning hanteras.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i april 2019 föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att simhallen lokaliseras till Växjösjön.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 172/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att en utredning av framtida simhall i Växjö pågår,
där olika alternativ kring lokalisering och utformning hanteras.
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§ 184

Dnr 2019-00098

Medborgarförslag om att installera solceller på alla
nybyggda villor, hyreshus och industrifastigheter
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö
kommunkoncern redan idag aktivt arbetar med att sprida information om
solceller till både privatpersoner och företag. Arbete pågår även med att
utreda vilka möjligheter som finns att utöka med fler solcellsanläggningar.
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås krav på solcellsanläggningar när man bygger
villor, hyreshus och industrifastigheter. Anläggningarna ska kopplas in på
ordinarie elnät, och när nya byggnader planeras ska hänsyn tas till solceller
och välja läge, taklutning med mera, för att optimera en installation.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 173/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att Växjö kommunkoncern redan idag aktivt arbetar
med att sprida information om solceller till både privatpersoner och företag.
Arbete pågår även med att utreda vilka möjligheter som finns att utöka med
fler solcellsanläggningar.
Byggnadsnämnden har i § 57/2019 lämnat följande yttrande:
Byggnadsnämnden kan inom ramen för sin myndighetsutövning inte ställa
krav på solceller på alla nybyggda villor, hyreshus och industrifastigheter.
VKAB har i § 57/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att Växjö kommunkoncern redan idag arbetar med
solceller och utreder vad möjligheterna är att utöka med fler
solcellsanläggningar. Styrelsen för VKAB lämnar i övrigt yttrande enligt
Växjö Fastighetsförvaltning AB:s, Växjöbostäder AB:s och Växjö Energi
AB:s skrivelser.
Yrkanden
Arijeta Reci (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
1. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att uppdra åt
de kommunala bolagen att installera solceller vid all nyproduktion
där så är lämpligt.
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2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda
möjligheten och lämpligheten att ställa krav på solceller vid
försäljning av kommunal mark.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottet förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 185

Dnr 2019-00227

Revidering av avgifter för kulturskolans verksamhet
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förslag till avgifter för kulturskolan att gälla från
och med höstterminen 2019.
Bakgrund
Utbildningsnämnden har översänt förslag till avgifter för kulturskolan med
begäran att antas av kommunfullmäktige.
Kommuner får ta ut avgifter för tjänster som de tillhandhåller, varför
fullmäktige måste fatta beslut om revidering av avgifter för kulturskolan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 159/2019 föreslagit att kommunfullmäktige antar
förslag till avgifter för kulturskolan att gälla från och med höstterminen
2019.
Utbildningsnämnden har i § 47/2019 beslutat följande:
Förslag till avgifter för kulturskolans verksamhet från höstterminen 2019
översänds med begäran om antagande till kommunfullmäktige.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 15 april 2019 redogjort för ärendet
och föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till avgifter för
kulturskolan att gälla från och med höstterminen 2019.
Av skrivelsen framgår även att den jämförelse med andra kommuner som
bifogas ärendet är inte tänkt som en mer genomgående omvärldsbevakning
utan utgör endast en sammanställning från ett antal kommuners hemsidor.
Vidare framgår av skrivelsen att enligt uppgift från utbildningsförvaltningen
är den enda skillnaden mot befintliga avgifter att avgiftstaket tas bort.
Kommunledningsförvaltningen har ställt frågan till utbildningsförvaltningen
om ekonomiska konsekvenser av nu föreslagen förändring av avgifter men
inte fått något svar. Vår bedömning är dock att påverkan på
utbildningsnämndens ekonomi är ytterst marginell.
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Yrkanden
Maria Garmer (V): Kommunfullmäktige beslutar att avgiftstaket ska
behållas och avgiften ska sättas ner med en tredjedel.
Martin Edberg (S): Kommunfullmäktige beslutar att avgiftstaket ska vara
kvar.
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.
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§ 186

Dnr 2019-00147

Upphävande av Sponsringspolicy för Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige upphäver Sponsringspolicy för Växjö kommun
(§124/2018), antagen i april 2018.
2. Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsen enligt sitt
reglemente ansvarar för följande enligt 5.8, f) kommunens centrala
informationsverksamhet och marknadsföringen av kommunen inklusive
kommunens varumärke.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt punkt 1
ovan, beslutar kommunstyrelsen om följande tillägg i kommunstyrelsens
delegationsordning:
11.2 Beslut om köp av exponering hos idrottsföreningar inom beslutad
budgetram delegeras till kommunchef.
Bakgrund
Våren 2018 togs ett beslut om ny sponsringspolicy. Policyns syfte är att
skapa en kommungemensam syn på vilka föreningar som är
sponsringsberättigade samt ge förutsättningar till likvärdiga bedömningar
och villkor. Policyn gäller för Växjö kommuns förvaltningar och omfattar:
• Samverkansavtal - sponsring till elitföreningar
• Exponering - köp av exponering
Beslutad sponsringspolicy har visat sig vara svår att förhålla sig till i
praktiken. Idag finns en gråzon där sponsring ofta uppfattas som ett bidrag
fast syftet är att marknadsföra Växjö kommun. Föreningarnas utveckling går
fort och det är svårt att ha en helhetsbild av föreningarnas idrottsliga
framgångar särskilt då många föreningar även har individuella utövare på
olika nivåer. Med anledning av detta behöver hanteringen förändras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 160/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige upphäver Sponsringspolicy för Växjö kommun
(§124/2018), antagen i april 2018.
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2. Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsen enligt sitt
reglemente ansvarar för följande enligt 5.8, f) kommunens centrala
informationsverksamhet och marknadsföringen av kommunen inklusive
kommunens varumärke.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt punkt 1
ovan, beslutar kommunstyrelsen om följande tillägg i kommunstyrelsens
delegationsordning:
11.2 Beslut om köp av exponering hos idrottsföreningar inom beslutad
budgetram delegeras till kommunchef.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 februari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en tydlig
rutin behöver tas fram kring hur Växjö kommun ska köpa exponering hos
idrottsföreningar. Målet är att skapa synlighet för Växjö kommun och stärka
Växjö kommun som varumärke.
Lag med män/manliga idrottare ska värderas på samma sätt som lag med
kvinnor/kvinnliga idrottare, baserat på deras exponering.
Med den nya föreslagna hanteringen gällande köp av exponering är det
kommunikationschefen som beslutar var och på vilket sätt Växjö kommun
väljer att exponeras.
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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§ 187

Dnr 2019-00153

Årsredovisning Värends Räddningstjänst 2018
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Värends
Räddningstjänstförbund 2018.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Värends
Räddningstjänstförbund verksamhetsåret 2018.
Jäv
Jon Malmqvist (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Bakgrund
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktplikt har ekonomiavdelningen
granskat handlingarna i ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 174/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Värends
Räddningstjänstförbund 2018.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Värends
Räddningstjänstförbund verksamhetsåret 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 mars 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Sammanfattningsvis framgår att förbundet
klarar det finansiella målet att det egna kapitalet ska uppgå till minst 5
procent av medlemskommunernas nettobidrag. Övriga finansiella
mål är att ha en budget i balans (uppnått) samt att år 2019 ska inga av
förbundets fordon vara äldre än 20 år (beräknas uppnås 2019).
Av revisionsberättelsen framgår att måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är
god. Hälften av de beslutade aktiviteterna är genomförda vilket är något
lägre än 2017.
Förbundets mål att nå 10 procent kvinnor i utryckningsstyrkorna uppnåddes
inte. Andelen sjönk från ca 7,5 procent 2017 till 6,8 procent 2018.
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§ 188

Dnr 2019-00216

Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2018 för
Samordningsförbundet Värend.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Jäv
Tomas Thornell (S), Oliver Rosengren (M) och Martin Edberg (S) anmäler
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Bakgrund
Medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg,
Växjö kommun, Tingsryds kommun samt Alvesta kommun. Från 2018 ingår
också Lessebo kommun. Förbundet är en fristående juridisk person som
bildats enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Uppdraget är att uppnå en fungerande och effektiv struktur där berörda
myndigheter kan mötas och samverka på alla systemnivåer. Medel för att
uppnå detta mål är bland annat finansiering av insatser för medborgare som
är i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetsinriktade
rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är arbetslösa personer i förvärvsaktiv
ålder, vanligen 20-64 år, som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 175/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2018 för
Samordningsförbundet Värend.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 april 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att
revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet.
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Revisionsbolaget EY noterar från sin granskning att det i årsredovisningen
inte görs någon samlad eller tydlig redovisning av måluppfyllelsen.
Bedömningen är dock att de flesta mål är uppfyllda, emedan andra aktiviteter
har fördröjts.
Nationella rådet har lämnat rekommendationer om storleken på eget kapital
för samordningsförbund. Rekommendationen innebär ett eget kapital på 852
tkr för Samordningsförbundet Värend. I bokslutet uppgår eget kapital till
1 463 tkr, dvs. 611 tkr mer än rekommendationen.
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§ 189

Dnr 2019-00252

Försäljning av del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö
(Kronobergsgatan/Sandgärdsgatan/Linnégatan)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB får sälja del av
kvarteret Lejonet 4 i Växjö.
Jäv
Conny Lindahl (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Bakgrund
Växjöbostäder AB äger fastigheten Lejonet 4. Inom fastigheten finns två
byggnader, en som innehåller bostäder och lokaler
Kronobergsgatan/Sandgärdsgatan/Linnégatan samt en byggnad som
innehåller lokaler på Kronobergsgatan 8.
Försäljningsförslaget har initierats av att den aktuella byggnaden med enbart
lokaler inte betraktas som bolagets kärnverksamhet. Länsförsäkringar
Kronoberg har lämnat det högsta anbudet på 10,5 miljoner kronor. En
försäljning förutsätter en fastighetsreglering, vilken är påbörjad.
Mäklarprocessen har handlagts av Catella Corporate Finance Stockholm AB
genom anbudsgivning på den öppna marknaden. Försäljningen genomförs
som en fastighetsförsäljning och inte via paketering/bolag. Bokfört restvärde
per den 30 april 2019 är 1 937 000 kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 177/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner att Växjöbostäder AB får sälja del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö.
Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) har i § 55/2019 godkänt
att Växjöbostäder AB får sälja del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö.
Växjöbostäder AB har i § 29/2019 beslutat att godkänna försäljning av
fastigheten del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö till Länsförsäkring Kronoberg,
som har lämnat det högsta anbudet på 10,5 miljoner kronor. Vidare gav
Växjöbostäder AB sin VD i uppdrag att fullfölja affären efter
slutförhandlingar med köparen. Godkännandet är villkorat av att
kommunfullmäktige slutligen godkänner försäljningen.
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Växjöbostäder AB begär Växjö Kommunföretag AB:s godkännande för
försäljning av fastigheten del av kvarteret Lejonet 4 i Växjö samt hemställer
att kommunfullmäktige godkänner försäljningen.
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§ 190

Dnr 297092

Övrigt
Ulf Hedin (M) har fyllt 50 år och uppvaktas av kommunstyrelsen.
Även Gunnar Nordmark (L) har fyllt år och gratuleras av kommunstyrelsen.
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