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Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2018-09-11 är justerat.
Anslagsdag

2018-09-17

Anslaget tas ner

2018-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen
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Erika Gustavsson
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§ 293

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Malin Lauber (S) till att justera protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska besluta vem som jämte ordförande ska justera
protokollet.
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§ 294

Dnr 323745

Information om konsekvenser för Växjö kommun med
anledning av SCB:s senaste befolkningsprognos
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Utredare Ronnie Kihlman och Mia Stavert, budgetchef, informerar om
prognos för befolkning, skatter och bidrag per augusti 2018 och hur detta
eventuellt påverkar Växjö kommunkoncern.
Utifrån statistiken kan man se att befolkningstillväxten varit försiktig under
första halvåret av 2018, men historiskt brukar befolkningstillväxten vara
starkare under kvartal tre och fyra.
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§ 295

Dnr 2018-00327

Godkännande av ny handbok avseende "arbetssätt &
samverkan mellan kommunala förvaltningar och
fastighetsbolag i Växjö kommun"
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner ny Handbok avseende arbetssätt och
samverkan mellan kommunala förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö
kommun daterad 1 augusti 2018.
2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut § 175/2005 och § 4/2006
avseende tidigare upplaga av dokumentet Arbetssätt och samverkan mellan
kommunala förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö kommun daterad 1
mars 2005, undertecknad av dåvarande kommunchef Marita Svensson och
dåvarande VD KFAB Lars Sjökvist.
Bakgrund
Dokument Arbetssätt och samverkan mellan kommunala förvaltningar och
fastighetsbolag i Växjö kommun, daterat 2005-03-01 har den senaste
tiden visat sig vara i stort behov av revidering utifrån att lagar, krav på olika
ekonomiska redovisningar och inte minst har ett flertal nya tekniska
utrustningar tillkommit i kontraktsammanhang.
Sedan våren 2007 har fastighetskoordinator kallat förvaltningschefer,
ekonomer och lokalsamordnare från förvaltningar, VD och ekonomer från
kommunala bolag samt representant från ekonomikontoret till att träffas två
gånger om året för att diskutera utifrån vilka gemensamma
överenskommelser som förvaltningar ska hyra lokaler av de kommunala
bolagen. De synpunkter och överenskommelser som träffats genom åren har
sedan legat som underlag för denna revidering. Skrivningarna från 2005 har
efterhand känts lite ålderdomliga samtidigt som teknisk utrustning och
ansvaret för den uppdaterats och förändrats och där gränsdragningslistan i
dokumentet blivit ordentligt genomgången.
Avsnitten Hyresavtal och avtalstider samt Underhåll och
verksamhetsförändringar har fått flertalet nya underpunkter i handboken och
dokumentet har beträffande avtalstexten totalt utökats från sju till 16
sidor. Bilagorna har arbetats om och gränsdragningslistan har utökats från
sex sidor till 20 sidor där ansvaret för förekommande delar delats upp på
hyresvärd respektive hyresgäst.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 399/2018 föreslagit nedanstående beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner ny Handbok avseende arbetssätt och
samverkan mellan kommunala förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö
kommun daterad 1 augusti 2018.
2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut § 175/2005 och § 4/2006
avseende tidigare upplaga av dokumentet Arbetssätt och samverkan mellan
kommunala förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö kommun daterad 1
mars 2005, undertecknad av dåvarande kommunchef Marita Svensson och
dåvarande VD KFAB Lars Sjökvist.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 6 augusti 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
handboken kommer att användas vid kontraktsskrivning mellan
förvaltningar och kommunala bolag. Handboken baseras på
självkostnadsprincipen där kommunala bolag debiterar hyra till
förvaltningarna för faktiska kostnader och där förvaltningarna betalar all
verksamhetsförändring genom ökad hyra. Handboken kommer att
distribueras till samtliga parter och även finnas tillgänglig digitalt.
Möten kommer även fortsättningsvis att hållas två gånger per år där fortsatta
diskussioner kommer att protokollföras inför framtiden.
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§ 296

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Catharina Winberg (M) informerar om att en markanvisningstävling för
trygghetsboende på Hovshaga centrum hållits. Företaget Sterners Stenhus
AB vann, och kommer bygga 98 lägenheter med trästomme. Vidare
informerar Winberg om att hon varit på Trä-och teknikmässan i Göteborg.
Hon deltog även i en lunch där även kung Carl XVI Gustaf närvarade.
Oliver Rosengren (M) informerar om att han deltog i
välgörenhetsevenemanget Växjö Charity förra veckan.
Monica Skagne, kommunchef, informerar om att det varit en lugn start för
samtliga verksamheter efter sommaren, samt att hon deltagit i en
kommunchefsträff med andra kommuner i regionen.
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§ 297

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 Växjöbostäders renovering av huset Alabastern fortgår
som planerat, och förväntas vara klart i januari 2019. Växjöbostäder och
Hyresgästföreningen har ännu inte kommit överens om hyror efter
renoveringen, och tvisten kommer prövas i hyresrätten i oktober.
Monica Skagne, VD i VKAB, informerar om att Vöfab anmälts till
Konkurrensverket rörande bygget av stations- och kommunhus. Ärendet har
behandlats och Konkurrensverket meddelar att allt hanterats korrekt från
Vöfabs sida.
Vöfabs byggnation av förskolan Välludden ligger vilande för närvarande,
och kommer bli försenat.
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§ 298

Dnr 2018-00007

Redovisning av protokoll 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 21 augusti och 28 augusti
redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 21
augusti redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö kommunföretag AB:s protokoll från 23 augusti redovisas för
kommunstyrelsen.
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§ 299

Dnr 2018-00008

Redovisning av delegeringsbeslut 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut
om delegering enligt 6 kap 33 § Kommunallagen. Redovisningen i rapporten
gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 6 juli till 2 september 2018.
Beslut som redovisas i liggare är registrerade 2 juli till 13 augusti 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
14 (63)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-09-11

§ 300

Dnr 2018-00455

Val av ny ledamot i kommunstyrelsens samverkansråd
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen.
2. Kommunstyrelsen utser Lukas Karlsson till ny ledamot i
kommunstyrelsens samverkansråd.
Bakgrund
Ingemar Svensson avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens
samverkansråd, och Lukas Karlsson har föreslagits som ny ordinarie
ledamot.
Yrkanden
Eva Johansson (C):
1. Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen.
2. Kommunstyrelsen utser Lukas Karlsson till ny ledamot i
kommunstyrelsens samverkansråd.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Eva Johanssons (C) yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens samverkansråd
För kännedom
HSV
Ingemar Svensson
Lukas Karlsson
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 301

Dnr 2018-00379

Yttrande över Remiss av Livsmedelsverkets respektive
Statens jordbruksverks redovisning av
regeringsuppdrag att föreslå vilka bestämmelser på
områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter
som bör omfattas av ett nytt sanktionssystem
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande i enlighet med miljö-och
hälsoskyddsnämndens yttrande i § 84/2018 där det framgår att
nämnden är positiv till förslaget, men har ett antal synpunkter, bland annat
gällande hur myndigheterna ska beräkna näringsidkares årsinkomst.
Nämnden anser även att avgiften på 40 000 kronor är orimligt hög samt
önskar tydligare föreskrifter och vägledningar som likriktar tillämpningen.
Bakgrund
Frågan om införande av sanktionsavgifter på områdena livsmedel, foder och
animaliska biprodukter har utretts flera gånger tidigare.
Regeringen har i beslut från 26 april 2018 gett Livsmedelsverket i uppdrag
att inom sitt område föreslår vilka bestämmelser som bör omfattas av ett
sanktionsavgiftssystem. I uppdraget ingår även att föreslå sanktionsavgiftens
storlek med hänsyn till överträdelsens allvar och betydelsen av den
bestämmelse som överträdelsen avser. Livsmedelsverket ska även föreslå
grunder för differentiering av avgifterna utifrån den ekonomiska förmågan
för den som ska betala avgift. Slutligen ska verket föreslå storleken på den
närmare regleringen av förhöjda avgifter som ska kunna tas ut av den som
inte upphör med en överträdelse eller som upprepar en överträdelse efter att
ha betalat en sanktionsavgift.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 380/2018 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
yttrande i enlighet med miljö-och hälsoskyddsnämndens yttrande i § 84/2018
där det framgår att nämnden är positiv till förslaget, men har ett antal
synpunkter, bland annat gällande hur myndigheterna ska beräkna
näringsidkares årsinkomst. Nämnden anser även att avgiften på 40 000
kronor är orimligt hög samt önskar tydligare föreskrifter och vägledningar
som likriktar tillämpningen.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 84/2018 lämnat nedanstående
yttrande:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till införande av sanktionsavgifter
på områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter, men vill
framhålla följande synpunkter på Livsmedelsverkets förslag:
Författningsförslag 39 a §
Skrivningen upplevs som diffus och kan leda till olika tolkningar, av hur
myndigheterna ska beräkna/uppskatta näringsidkarens årsinkomst. Vidare
behöver förtydligas hur myndigheterna ska hantera näringsidkare som i sitt
företag har flera verksamheter och där livmedelsdelen är den av flera
inkomstkällor. I en situation där en näringsidkare har en mindre del
livsmedelshantering i sitt företag, skulle denne få en oproportionellt stor
sanktionsavgift, utifrån inkomster från andra delar i företaget.
Författningsförslag 39 b §
En fast avgift för gälla för livsmedelsverksamheter som bedrivs av station,
kommunen eller landstinget. Det föreslagna beloppet, 40 000 kr, upplevs
dock som ett orimligt högt belopp.
Allmänt
För att sanktionerna ska kunna tillämpas effektivt och rättssäkert, krävs att
de kompletteras med tydliga föreskrifter och vägledningar, som likriktar
tillämpningen.
Beslutet skickas till
Livsmedelsverket
För kännedom
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
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§ 302

Dnr 2018-00410

Yttrande över Näringsdepartementets remiss av
förordning om stöd till kommuner för kostnader
avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa
fordon
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande i enlighet med tekniska nämndens förslag
i § 134/2018, där det framgår att man ser positivt på Förordning om stöd till
kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av
vissa fordon. Stödet som föreslås i förordningen kommer att vara till
ekonomisk hjälp vad gäller kommunens beivrande av målvaktsfordon och
fordonsmålvakter.
Bakgrund
Riksdagen har den 12 december fattat beslut i enlighet med regeringens
förslag i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1). Regeringen anger i
budgetpropositionen under rubriken Fordonsrelaterade skulder och
fordonsmålvakter att regeringen har sett ett behov av att vidta olika åtgärder i
syfte att minska förekomsten av s.k. bilmålvakter. Bland annat avser
regeringen att se över hur lagstiftningen kan skärpas för att minska
förekomsten av s.k. fordonsmålvakter. Regeringen föreslår också att 25
miljoner kronor per år anvisas under perioden 2018–2021 som ett riktat
statsbidrag till kommuner. Under samma rubrik anges att syftet med anslaget
är att minska förekomsten av s.k. fordonsmålvakter och att regeringens
avsikt är att dessa medel ska användas för att öka bortforsling, uppställning
och skrotning av de aktuella fordonen. Under ändamålsbeskrivningen anges
att anslaget får användas till utgifter för statsbidrag till kommuner för
hantering av fordon som är registrerade på s.k. fordonsmålvakter. Vidare
framgår att Kammarkollegiet föreslås bli den myndighet som administrerar
medlen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 381/2018 föreslagit nedanstående yttrande till
kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen lämnar yttrande över remissen i enlighet med tekniska
nämndens arbetsutskott förslag i § 118/2018 där det framgår att man ser
positivt på Förordning om stöd till kommuner för kostnader avseende
flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon. Stödet som föreslås i
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förordningen kommer att vara till ekonomisk hjälp vad gäller kommunens
beivrande av målvaktsfordon och fordonsmålvakter.
Tekniska nämnden har i § 134/2018 lämnat nedanstående yttrande
över remissen:
Tekniska nämnden ser positivt på rubricerad förordning. Stödet som föreslås
i förordningen kommer att vara till ekonomisk hjälp vad gäller kommunens
beivrande av målvaktsfordon och fordonsmålvakter.
Beslutet skickas till
Näringsdepartementet
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 303

Dnr 2018-00419

Yttrande över Trafikverkets remiss angående förslag till
föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 23 i
Kronobergs län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget, utan ser positivt på
planerad åtgärd med mittseparering samt tillhörande hastighetshöjning.
Bakgrund
Trafikverket planerar för ombyggnation av del av väg 23 i Kronobergs län
till så kallad 2+1 väg med mitträcke. Av denna anledning kommer även
hastighetsbegränsningen på nämnda väg att justeras.
Förslaget i rubricerad remiss går ut på att hastigheterna justeras från 90 till
100 kilometer i timmen på den kommande ombyggda delen av vägen och i
övrigt kvarstår nuvarande hastighetsreglering på kvarvarande sträckor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 382/218 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget, utan ser positivt på
planerad åtgärd med mittseparering samt tillhörande hastighetshöjning.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 15 augusti 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bedömningen
att de föreslagna förändringarna är positiva då de samhällsekonomiska
vinsterna med att bygga om vägen annars hade gått förlorade.
Hastighetshöjningen på den delen som kommer att byggas om är även
positiv ur ett regionförstorings och näringslivsbefrämjande perspektiv.

Beslutet skickas till
Trafikverket
För kännedom
Trafikplaneringschefen
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§ 304

Dnr 2018-00354

Yttrande över Förslag till Cykelvägplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen är positiv till förslag till Cykelvägplan och lämnar
nedanstående synpunkter:
Cykelvägplanen bidrar till att konkretisera, förtydliga och ge ett bra underlag
för att kunna prioritera åtgärder som ska förbättra cykelinfrastrukturen, men
också säkerhet, upplevd trygghet och tillgänglighet för cyklister i hela
kommunen. Detta bedöms ligga helt i linje med de mål och strategier som
finns i transportplanen, och de ambitioner Växjö har för ett mer hållbart
transportsystem.
Cykelvägplanen tar upp många delar som kan leda till en större andel
cykling, med alla positiva effekter det innebär för miljö, attraktivitet,
folkhälsa och tillgänglighet.
Kommunstyrelsen konstaterar bland annat följande:
1. Under kapitlet ”Transportplanens strategier och åtgärder” beskrivs
bland annat mål från miljöprogrammet som är relevanta för
transportområdet. När det gäller klimatmålet står det som kommentar
att ”Det innebär en minskning med 24 %-enheter jämfört med år
2012”. Det blir lite otydligt om det avser perioden 2012-2020 eller
perioden 2012-2030, eftersom såväl målen för 2020 som 2030 anges
i klimatmålet. Kommunstyrelsen föreslår ändring av formuleringen
till ”Det innebär en minskning med 24 %-enheter mellan 2012 och
2020”, eller ännu hellre ”Under perioden 1993-2016 minskade
utsläppen med 58%”, eftersom det visar vilken måluppfyllelse som
hittills nåtts.
På samma vis bör det i det andra målet förtydligas om det är
cyklingen som behöver öka med 9 %-enheter, eller om det är
summan av cykel, gång och kollektivtrafik som behöver göra det.
2. Kommunstyrelsen tycker det är bra att det tagits fram definitioner i
trafikplanen för vilken standard olika typer av cykelvägar ska ha, och
att dessa definitioner återfinns i cykelvägplanen. Det underlättar
planering, prioritering och inte minst kommunikation. Planen bör
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dock kompletteras med en tydlig definition av begreppet
cykelfartsgata.
3. Den långsiktiga strategiska planen för ett framtida cykelvägnät tar
god hänsyn till pågående eller planerade utbyggnadsområden i Växjö
stad. Huvudcykelvägar binder ihop bland annat västra Hovshaga,
flygplatsen, Bäckaslöv, Bergundasjöarna, Brände udde och Vikaholm
med resten av det prioriterade cykelvägnätet. Det underlättar för fler
att ta sig mellan hem, jobb och skola i Växjös alla delar.
4. Orterna Braås, Furuby, Gemla, Ingelstad, Lammhult, Rottne,
Tävelsås, Åby, Åryd, Ör, Dädesjö, Vederslöv och Nöbbele tas alla
upp i planen, vilket är bra. Det visar att hela kommunen är viktig för
att utveckla cyklandet, och göra det säkrare. Det görs också
beskrivningar av vilka anslutningar som finns eller behövs mellan
orterna och Växjö, samt mellan de mindre orterna, vilket också är
bra.
Dessvärre är cyklister allt för ofta hänvisade till hårt trafikerade vägar
med dålig säkerhet stora delar av sträckan, vilket i många fall
omöjliggör cykelpendling. För att åtgärda flera av dessa sträckor
krävs dock samverkan med trafikverket, vilket också framgår av
förslaget.
5. Den planeringsprincip som lyfts fram, att bygga nya cykelvägar så att
de prioriteras där det finns störst potential för så många cyklister som
möjligt, samt att det är det prioriterade huvudcykelvägnätet i staden
som ligger som fokus låter bra. Det kan alltså väntas ge störst effekt
på andelen resor som görs med cykel, förbättrad folkhälsa, en
attraktiv stad med mera.
Däremot finns en risk att detta också innebär att cykelvägar på
landsbygden och i de mindre orterna prioriteras ner eller skjuts på
framtiden. Avsteg från planeringsprincipen kan därför behöva göras
ibland för att lyfta att hela kommunen är viktig.
6. Planen innehåller en beräkning av alla åtgärders kostnad, vilket är
bra. Det är till god hjälp när tekniska nämnden ska planera in
åtgärder som ska ske under respektive år.
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7. Det saknas information i planen om hur länge den gäller. När
förväntas alla åtgärderna vara klara? Ju närmre i tiden slutåret ligger,
desto mer pengar behöver satsas i budgeten varje år.
8. Bra att planen tar upp behov av belysning. Belysning längs
cykelvägar är en åtgärd som bidrar till ökad säkerhet och ökad
upplevd trygghet, vilket kan öka cyklingen.
9. Cykelvägvisning är ett bra sätt att underlätta för cyklister, öka
tillgängligheten och höja statusen för cyklister. Det ska vara lika lätt
att hitta rätt för en cyklist som för en bilist.
10. När det gäller vinterdriften konstaterar kommunstyrelsen att
sopsaltningen som pågått på vissa sträckor de senaste åren fungerat
bra. Om möjligt vore det önskvärt att utöka detta till fler cykelvägar.
11. Kartorna i cykelvägplanen som visar cykelvägarnas underhållsplan
tyder på att merparten av cykelvägarna inte har något akut behov av
underhåll, men för att uppmuntra cykling krävs att vägarna håller en
bra standard.
12. Cykelvägplanen bör kompletteras med informationen att säkra
cykelvägar till skolor ska prioriteras i hela kommunen.
Bakgrund
Tekniska nämnden har skickat förslag till ny cykelvägplan på remiss till
bland annat kommunstyrelsen. Planen ska ersätta cykelvägplan som antogs
av kommunfullmäktige 2009, och bygger på de mål och strategier som finns
i översiktsplan, miljöprogram, transportplan och trafikplan. Cykelvägplanen
är en konkretisering av åtgärder för att nå övriga dokuments mål och
strategier med avseende på cykling.
En uppdatering av cykelvägplanen är en av åtgärderna från transportplanen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 383/2018 föreslagit nedanstående yttrande:
Kommunstyrelsen är positiv till förslag till Cykelvägplan och lämnar
nedanstående synpunkter:
Cykelvägplanen bidrar till att konkretisera, förtydliga och ge ett bra underlag
för att kunna prioritera åtgärder som ska förbättra cykelinfrastrukturen, men
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också säkerhet, upplevd trygghet och tillgänglighet för cyklister i hela
kommunen. Detta bedöms ligga helt i linje med de mål och strategier som
finns i transportplanen, och de ambitioner Växjö har för ett mer hållbart
transportsystem.
Cykelvägplanen tar upp många delar som kan leda till en större andel
cykling, med alla positiva effekter det innebär för miljö, attraktivitet,
folkhälsa och tillgänglighet.
Kommunstyrelsen konstaterar bland annat följande:
1. Under kapitlet ”Transportplanens strategier och åtgärder” beskrivs
bland annat mål från miljöprogrammet som är relevanta för
transportområdet. När det gäller klimatmålet står det som kommentar
att ”Det innebär en minskning med 24 %-enheter jämfört med år
2012”. Det blir lite otydligt om det avser perioden 2012-2020 eller
perioden 2012-2030, eftersom såväl målen för 2020 som 2030 anges
i klimatmålet. Kommunstyrelsen föreslår ändring av formuleringen
till ”Det innebär en minskning med 24 %-enheter mellan 2012 och
2020”, eller ännu hellre ”Under perioden 1993-2016 minskade
utsläppen med 58%”, eftersom det visar vilken måluppfyllelse som
hittills nåtts.
På samma vis bör det i det andra målet förtydligas om det är
cyklingen som behöver öka med 9 %-enheter, eller om det är
summan av cykel, gång och kollektivtrafik som behöver göra det.
2. Kommunstyrelsen tycker det är bra att det tagits fram definitioner i
trafikplanen för vilken standard olika typer av cykelvägar ska ha, och
att dessa definitioner återfinns i cykelvägplanen. Det underlättar
planering, prioritering och inte minst kommunikation. Planen bör
dock kompletteras med en tydlig definition av begreppet
cykelfartsgata.
3. Den långsiktiga strategiska planen för ett framtida cykelvägnät tar
god hänsyn till pågående eller planerade utbyggnadsområden i Växjö
stad. Huvudcykelvägar binder ihop bland annat västra Hovshaga,
flygplatsen, Bäckaslöv, Bergundasjöarna, Brände udde och Vikaholm
med resten av det prioriterade cykelvägnätet. Det underlättar för fler
att ta sig mellan hem, jobb och skola i Växjös alla delar.
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4. Orterna Braås, Furuby, Gemla, Ingelstad, Lammhult, Rottne,
Tävelsås, Åby, Åryd, Ör, Dädesjö, Vederslöv och Nöbbele tas alla
upp i planen, vilket är bra. Det visar att hela kommunen är viktig för
att utveckla cyklandet, och göra det säkrare. Det görs också
beskrivningar av vilka anslutningar som finns eller behövs mellan
orterna och Växjö, samt mellan de mindre orterna, vilket också är
bra.
Dessvärre är cyklister allt för ofta hänvisade till hårt trafikerade vägar
med dålig säkerhet stora delar av sträckan, vilket i många fall
omöjliggör cykelpendling. För att åtgärda flera av dessa sträckor
krävs dock samverkan med trafikverket, vilket också framgår av
förslaget.
5. Den planeringsprincip som lyfts fram, att bygga nya cykelvägar så att
de prioriteras där det finns störst potential för så många cyklister som
möjligt, samt att det är det prioriterade huvudcykelvägnätet i staden
som ligger som fokus låter bra. Det kan alltså väntas ge störst effekt
på andelen resor som görs med cykel, förbättrad folkhälsa, en
attraktiv stad med mera.
Däremot finns en risk att detta också innebär att cykelvägar på
landsbygden och i de mindre orterna prioriteras ner eller skjuts på
framtiden. Avsteg från planeringsprincipen kan därför behöva göras
ibland för att lyfta att hela kommunen är viktig.
6. Planen innehåller en beräkning av alla åtgärders kostnad, vilket är
bra. Det är till god hjälp när tekniska nämnden ska planera in
åtgärder som ska ske under respektive år.
7. Det saknas information i planen om hur länge den gäller. När
förväntas alla åtgärderna vara klara? Ju närmre i tiden slutåret ligger,
desto mer pengar behöver satsas i budgeten varje år.
8. Bra att planen tar upp behov av belysning. Belysning längs
cykelvägar är en åtgärd som bidrar till ökad säkerhet och ökad
upplevd trygghet, vilket kan öka cyklingen.
9. Cykelvägvisning är ett bra sätt att underlätta för cyklister, öka
tillgängligheten och höja statusen för cyklister. Det ska vara lika lätt
att hitta rätt för en cyklist som för en bilist.
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10. När det gäller vinterdriften konstaterar kommunstyrelsen att
sopsaltningen som pågått på vissa sträckor de senaste åren fungerat
bra. Om möjligt vore det önskvärt att utöka detta till fler cykelvägar.
11. Kartorna i cykelvägplanen som visar cykelvägarnas underhållsplan
tyder på att merparten av cykelvägarna inte har något akut behov av
underhåll, men för att uppmuntra cykling krävs att vägarna håller en
bra standard.
12. Cykelvägplanen bör kompletteras med informationen att säkra
cykelvägar till skolor ska prioriteras i hela kommunen.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 16 augusti 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
För kännedom
Planeringschefen
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§ 305

Dnr 2017-00033

Återrapportering av Uppdrag att ta fram förslag för att
kunna genomföra "Helsingborgsmodellen"
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.
Bakgrund
Arbetsutskottet uppdrog i § 11/2017 till kommunchefen att ta fram förslag
för att kunna genomföra ”Helsingborgsmodellen” gällande anvisning av
mark till privata byggherrar för byggnation av skolor och förskolor.
Vidare beslutades kommunstyrelsen i §171/2017 att uppdra till
kommunchefen att i lokalförsörjningsärenden i samband med beslut om
projektbeskrivning även inkludera att kommunstyrelsen ska ta ställning till
om projektet ska hanteras i kommunal regi eller annonseras ut som
markanvisningstävling.
Denna återrapport syftar till att redovisa hur arbetet enligt den så kallade
”Helsingborgsmodellen” har gått i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 396/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
återrapporteringen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 augusti 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att efter beslut i
kommunstyrelsen har modellen prövats politiskt i fyra fall av markanvisning
i kommunen, varav ett (Hovslund) var inom ramen för LOU:
•Åkerkullan, Öjaby
•Torparängen, Teleborg
•Hovshaga Centrum, Hovshaga
•Hovslund, Hov
Inför markanvisning på respektive område har politiken tagit ställning till om
anvisad tomt för skola/förskola skulle anvisas till privat byggherre eller om
byggnation och verksamhet skulle ske i kommunal regi genom
lokalförsörjningsgruppen/fastighetsbolag/utbildningsförvaltningen. I
samtliga fall beslutades att anvisning till privat aktör för både byggnation
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och framtida drift ska ske.
Anvisningen för Hovslund var här något annorlunda då anvisningen även
omfattade köp av kommunal fastighet. Något som reglerades genom en
upphandling enligt LOU.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
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§ 306

Dnr 2016-00972

Redovisning av uppdrag om att utreda möjligheterna
med digital plattform för civilsamhället
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av uppdraget.
Bakgrund
Oliver Rosengren (M) och Magnus P Wåhlin (MP) har i en skrivelse den 9
augusti 2016 föreslagit att Växjö kommun skapar en webbaserad mötesplats,
en så kallad digital plattform för civilsamhället. Kommunstyrelsen beslutade
att vidare utreda möjligheterna med digital plattform för civilsamhället. En
kartläggning gjordes av alternativen Kronoberg tillsammans, Volontärbyrån
och egen plattform. Funktionalitet, besöksstatistik och ekonomiska
beräkningar för de olika alternativen redovisas. Baserat på kartläggningen
beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kommunchefen att delta i det
fortsatta utvecklingsarbetet av Länsstyrelsen i Kronobergs webbplats
Kronoberg tillsammans. Här följer en redovisning av arbetet sedan dess.
Fram till hösten 2017 hade Kronoberg tillsammans fokus på att nå ut med
information om aktiviteter för och till asylsökande och nyanlända. Det
innebar att man marknadsförde platsen till dessa målgruppper genom bland
annat Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg och via
Facebooksidan Kronoberg tillsammans där man länkar till webbsidan.
Därefter utvecklade man funktionen ”Efterlysningar/matchning” där
målgrupperna är privatpersoner/Växjöbor som vill engagera sig samt
föreningar och organisationer som efterlyser volontärer.
Växjö kommun arbetade parallellt med att ta fram information till vaxjo.se
och talmanus till kontaktcenter rubricerad ” Engagera dig och hjälp andra”
för att kunna hänvisa invånare rätt. Sidan ”Engagera dig och hjälp andra” på
vaxjo.se länkar till Kronoberg tillsammans men ger även information om hur
man kan bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem, god man,
rastfadder, nattvandrare, ledsagare, volontär hos polisen, hyra ut bostad via
VäxjöBo, skänka kläder mm. Sidan publicerades på vaxjo.se i samband med
att Kronoberg tillsammans efterlysningsfunktion publicerades.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 367/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisning av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 12 juli 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. I kommunchefens skrivelse framgår att
bedömningen är att informationen genom Växjö kommuns kontaktcenter,
vaxjo.se och Kronoberg tillsammans ger goda möjligheter för civilsamhälle
och privatpersoner att hitta varandra. En fortsatt utmaning är att få fler att
söka informationen och engagera sig. Växjö kommun, Länsstyrelsen och
civilsamhället kan och bör genomföra gemensamma kampanjer för att sprida
informationen ytterligare.
Beslutet skickas till
För kännedom
Utvecklingschefen
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§ 307

Dnr 2018-00370

Utvärdering intern kontroll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen ”Utvärdering av intern
kontroll”.
Bakgrund
Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla
verksamhetens kvalitet och säkerställa att grunduppdraget och de
kommunala målen uppnås.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en
god intern kontroll. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämnders
och styrelsers uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system
för intern kontroll och, i de fall förbättringar behövs, besluta om sådana.
Även kommunens revisorer gör granskningar inom ramen för intern kontroll.
Utvärdering av den interna kontrollen görs årligen. Ärendet redogör för
nämndernas sammanfattning av intern kontroll i samband med årsrapport,
utvärdering av gemensamma granskningsområden samt nämndernas och
bolagens självskattning av den interna kontrollen.
Att utveckla system och metoder för att förbättra den interna kontrollen är ett
ständigt pågående förbättringsarbete. I ärendet sammanfattas också pågående
aktiviteter som görs på en övergripande nivå för att förbättra den interna
kontrollen i Växjö kommunkoncern.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 386/2018 föreslagit att Kommunstyrelsen godkänner
redovisningen ”Utvärdering av intern kontroll”.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 18 juli 2018, redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis en
redogörelse för det interna kontrollarbetet för verksamhetsåret 2017 samt
självskattning av intern kontroll genomförd under våren 2018. Det
strategiska arbetet med intern kontroll har resulterat i ett flertal förslag till
förbättringsåtgärder vilka redovisas i ärendet samt i bilagor. Även
revisorernas granskning av den interna kontrollen bidrar till att kvalitet kan
förbättras och utvecklas.
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Med utgångspunkt från nämnders/styrelsers rapportering och självskattning
samt revisorernas granskning dras slutsatsen att den interna kontrollen på en
övergripande nivå är godtagbar.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschef
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§ 308

Dnr 2017-00695

Projektansökan inom digitaliseringsfonden - Digital
tillståndsguide för näringslivet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om projektmedel för projektet Digital
tillståndsguide för näringslivet. Trots att projektet bedöms leda till såväl en
kvalitetshöjning som effektivisering i förhållande till nuvarande
tjänsteleverans, bedöms besparingen inte vara tillräckligt stor för att ta i ur
fonden. Projektet bör istället ses som verkställighet och göras inom ramen
för befintlig verksamhet.
När projektet har passerat de första stegen i projektplanen finns anledning att
på nytt bedöma och kvantifiera effektiviseringspotentialen och återigen
inkomma med ansökan om finansiering från digitaliseringsfonden.
Bakgrund
I Växjö kommuns budget 2018 prioriteras investeringar i digitalisering för
tillgänglighet och effektiv förvaltning. Genom digitaliseringsfonden kan
nämnder ansöka om medel för digitaliseringsinsatser som ger ökad
effektivitet i förvaltningen, tillgänglighetsförbättringar för invånarna eller
bättre handläggning. Ett villkor för att få ta del av digitaliseringsfonden är att
insatsen ska bidra till kostnadsminskning eller minskad kostnadsökning.
Efter projektavslut ska projekten utvärderas vad gäller resultat och uppnådd
effektivitet.
Projektkostnader ska särredovisas hos ansvarig nämnd och ekonomisk
reglering sker mot redovisade kostnader. Redovisade projektkostnader
avräknas mot gemensamt eget kapital enligt gällande redovisningsprinciper.
Avräkning mot gemensamt eget kapital för redovisade projektkostnader sker
inte om nämnden för verksamhetsåret redovisar överskott.
Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning av medel ur digitaliseringsfonden i
januari, april, augusti och november 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 393/2018 föreslagit att kommunstyrelsen avslår
ansökan om projektmedel för projektet Digital tillståndsguide för
näringslivet. Trots att projektet bedöms leda till såväl en kvalitetshöjning
som effektivisering i förhållande till nuvarande tjänsteleverans, bedöms
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besparingen inte vara tillräckligt stor för att ta i ur fonden. Projektet bör
istället ses som verkställighet och göras inom ramen för befintlig
verksamhet.
När projektet har passerat de första stegen i projektplanen finns anledning att
på nytt bedöma och kvantifiera effektiviseringspotentialen och återigen
inkomma med ansökan om finansiering från digitaliseringsfonden.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 30 juli 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att projektet
har utvärderats av ekonomi- och finanschef, budgetchef och IT-chef.
Samtliga projekt utvärderas utifrån följande bedömningskriterier:
•
•
•

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

Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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§ 309

Dnr 2018-00465

Projektutveckling av digitaliseringsprojekt
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen i samråd med berörda
förvaltningar utse en förvaltning som projektägare, samt att utse arbetsgrupp
att ta fram en projektansökan samt en styrgrupp.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att upphandla en
projektutvecklingsledare för att driva projektutvecklingsprocessen.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att underteckna
ansökningar, ekonomiska redovisningar och övriga handlingar inom ramen
för projektet.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att genom utsedd
förvaltning genomföra det projekt i samverkan med övriga givet att ansökan
blir antaget.
Bakgrund
Växjö driver sedan några år det stora EU-projektet READY som arbetar för
ökad energieffektivitet genom att bland annat renovera och utveckla
lösningar för högre energieffektivitet i Arabyområdet. Projektet har delvis
arbetar med digitala lösningar för att främja beteendeförändring hos boende i
samverkan mellan flera lokala projektpartners.
Då READY-projektet går mot sitt slut under 2019 har några lokala
projektparter i READY träffats under våren 2018 för att diskutera
möjligheter till att ansöka om ett nytt innovativt, större EU-projekt som kan
främja lösningar till samhällsutmaningar som kan vara till nytta för flera av
Växjö kommunkoncerns verksamheter.
Under dessa diskussioner lyftes digitaliseringen fram som ett område med
stor potential för Växjö eftersom:
1. Växjö är en tillväxtstad med stark utvecklingsvilja;
2. Växjö har unikt samverkansklimat i en stark IT region och ett starkt
IT inriktat universitet genom forskningscentret DISA;
3. att Växjö har en väl utbyggd IT infrastruktur;
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4. att Växjö har erfarenhet att driva stora, komplexa EU projekt samt
profilerat Växjö som Europas Grönaste Stad med mera.
Tanken är att projektet skall utveckla en innovationskultur och
samverkansmekanism som främjar gemensamma digitala
utvecklingsprocesser för att lösa samhälls- och livsutmaningar, genom att ta
fram faktiska lösningar. Förhoppningen är att kunna utveckla 3–4
pilotprojekt som kommer kunna utvecklas med finansiering av projektet och
utgöra testbäddar. Målet är att få igång bred samverkan mellan olika
samhällsaktörer som gemensamt utvecklar digitala tjänster/lösningar och
utvecklar affärsmodeller. Förhoppningen är att detta skall skapa
förutsättningar för att positionera Växjö som en digitaliseringsstad och
därigenom både bidra till Växjös attraktivitet, hållbar utveckling samt bidra
till affärsmöjligheter och arbetstillfällen.
Projektidén har utvecklats med representanter från relevanta verksamheter i
kommunkoncernen samt med externa aktörer såsom Visma, Castellum,
Digitri, Region Kronoberg samt med verksamhetschefer i några relevanta
kommunala verksamheter. Dessutom har det framkommit att både Digitri
(det vill säga fortsättningen på det nu avslutade EU projektet ’Information
Engineering Center – IEC) samt WeXo (en sammanslutning av Visma,
Castellum m.fl.) båda arbetar för att också driva och växla upp den digitala
utvecklingen i Växjöregionen, varpå möjlighet till samverkan finns.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 407/2018 föreslagit följande till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen i samråd med berörda
förvaltningar utse en förvaltning som projektägare, samt att utse arbetsgrupp
att ta fram en projektansökan samt en styrgrupp.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att upphandla en
projektutvecklingsledare för att driva projektutvecklingsprocessen.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att underteckna
ansökningar, ekonomiska redovisningar och övriga handlingar inom ramen
för projektet.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att genom utsedd
förvaltning genomföra det projekt i samverkan med övriga givet att ansökan
blir antaget.
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Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 31 augusti 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
projektgruppen har identifierat EU programmet Urban Innovative Actions
(UIA) som ett möjligt instrument att söka projektmedel för ett större EU
projekt från. Detta instrument är ämnat för att en enskild stad på minimum
50 000 invånare skall kunna söka projekt för digital omställning, genom bred
samverkan mellan olika samhällsaktörer. Projekten får vara 3 år långa och
kan få en finansiering på upp till 5 miljoner euro med en 80-procentig
finansieringsgrad (och 15 procent) over-head. Projekten måste vara av
högsta innovationsgrad och utvecklas i bred samverkan mellan olika (både
offentliga-, civila och privata samhällsaktörer).
I skrivande stund finns en översiktlig projektidé framtagen (se utkast till
projektskiss i bilaga 1 nedan). Den kommer behöva utvecklas och breddas
genom en serie workshops och möten med olika aktörer både inom och
utanför kommunen. Processen kommer dels innefatta en intern behovsanalys
inom kommunala verksamheter, men också workshops för att utveckla
förslag till pilotprojekt runt dessa behov. Utlysningen öppnar i oktober 2018
och stänger i mars 2019. Vid antaget projekt startar det sannolikt sista
kvartalet 2019.
För att klara processen avses en konsulta anlitas för att med cirka 50 procent
aktivitetsgrad driva processen för projektutvecklingen. Förhoppningen är att
konsulten delvis skall kunna finansieras genom förstudiepengar, exempelvis
från Tillväxtverket.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Planeringschefen
Hållbarhetschefen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
VEAB
Växjöbostäder
Vöfab
Videum
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§ 310

Dnr 2018-00202

Utbildningsnämndens begäran till kommunstyrelsen
om avveckling av Växjö stads jubileumsfond
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avvecklar Växjö stads jubileumsfond, inrättad 22 juni
1942.
Bakgrund
Växjö stads jubileumsfond bildades av Växjö stadsfullmäktige den 22 juni
1942 till minne av stadens 600-åriga tillvaro. Fondens kapital utgjordes av de
100 000 kronor som staden erhöll i likvid vid försäljningen av
Växjöjärnvägarna till staten.
Fondens ursprungliga reglemente gjorde gällande att ränteavkastningen
skulle delas ut för att erbjuda billiga hyresbostäder för ’mindre bemedlade
åldringar’ och stipendieutdelningar till ’studiebegåvade ynglingar eller
flickor’. Fonden har genomgått flera förändringar och bytt tillhörighet ett
antal gånger för att numera inrymmas under utbildningsnämnden och delas
ut via delegationsbeslut. Stipendieutdelningarna från fonden tilldelas efter
ansökan och bedömning studenter för utlandsstudier och praktik på
högskole- eller universitetsnivå av långvarig och kostnadskrävande art.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 394/2018 föreslagit att kommunstyrelsen avvecklar
Växjö stads jubileumsfond, inrättad 22 juni 1942.
Utbildningsnämnden har i § 37/2018 skickat en begäran till
kommunstyrelsen om att avveckla Växjö stads jubileumsfond.
Utbildningsförvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningens jurister sett över möjligheterna för att avveckla fonden, då de
ursprungliga medlen delats ut till fullo varför fortsatt utdelning bör upphöra.
Kommunjurist har i promemoria, daterad 6 februari 2018, utrett hur en
avveckling bör ske och konstaterar att kommunstyrelsens reglemente klargör
att de ansvarar för kommunens ekonomiska förvaltning, varför det också är
lämpligt att kommunstyrelsen fattar beslut om att avveckla fonden.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Chefjuristen
För kännedom
Utbildningsnämnden
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§ 311

Dnr 2017-00012

Ny organisering av Kommunhälsan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
• behålla och utveckla delar av företagshälsan som rör det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet inbyggt i kommunen.
• upphandla delar som rör det reaktiva arbetet med individer samt
lagstadgade tjänster i företagshälsans uppdrag från extern leverantör.
• ge kommunchefen i uppdrag att se över möjligheten att strukturen
kan bli koncernövergripande och även innefatta de kommunala
bolagen.
Detta enligt alternativ tre i David Jönssons utredningsrapport, daterad 4 juni
2018. Den nya organisationen ska samordnas med det strategiska HRarbetet.
Bakgrund
Lena Björkqvist, dåvarande HR-chef, informerade i § 38/2018 organisationsoch personalutskottet om den utredning av kommunhälsan i Växjö kommun
som skulle påbörjas. Den 16 april 2018 började utredaren David Jönsson att
utreda verksamheten och gick samtidigt även in som interimchef för
kommunhälsan.
Beslutsunderlag
Organisations-och personalutskottet har i § 70/2018 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen beslutar att:
• behålla och utveckla delar av företagshälsan som rör det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet inbyggt i kommunen.
• upphandla delar som rör det reaktiva arbetet med individer samt
lagstadgade tjänster i företagshälsans uppdrag från extern leverantör.
• ge kommunchefen i uppdrag att se över möjligheten att strukturen
kan bli koncernövergripande och även innefatta de kommunala
bolagen.
Detta enligt alternativ tre i David Jönssons utredningsrapport, daterad 4 juni
2018. Den nya organisationen ska samordnas med det strategiska HRarbetet.
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Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott har i § 60/2018
beslutat att som inriktning att behålla delar av företagshälsan inbyggd och
upphandla delar från extern leverantör enligt alternativ 3 i David Jönssons
utredningsrapport, daterad 4 juni 2018.
David Jönsson har i utredningsrapport, daterad 4 juni 2018, redogjort för
olika alternativ för hur kommunhälsan kan organiseras och har även
presenterat vilket alternativ han rekommenderar.
De fyra presenterade alternativen för hur kommunhälsan kan organiseras är:
1. Upphandla företagshälsa av extern leverantör.
2. Utveckla den egna företagshälsan.
3. Behålla delar av företagshälsan inbyggd och upphandla delar från
extern leverantör.
4. Behålla och utveckla den interna företagshälsan samt undersöka
intresset hos exempelvis närliggande kommuner och landsting om att
skapa en gemensam nämnd eller kommunalförbund för företagshälsa.
Utifrån analys, fördelar och nackdelar med de olika alternativen så förordar
Jönsson alternativ nummer 3 som innebär att Växjö kommun ska behålla och
utveckla tjänster som rör det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i den
fortsatta inbyggda delen och att kommunen ska upphandla samlade tjänster
som rör det reaktiva arbetet med individer samt lagstadgade tjänster i
företagshälsans uppdrag.
Alternativet förordas för att säkerställa att Växjö kommunkoncern över tid
har en väl integrerad och ur ett verksamhetsperspektiv säkert och hållbart
arbetssätt gällande arbetsmiljö och HR, på strategiskt och operativ nivå.
Med detta alternativ kan Växjö kommunkoncern bygga arbetsmiljöarbetet på
ett strukturerat och kostnadseffektivt arbetssätt med ett tydligt
uppföljningsansvar gällande effekterna av det arbetsmiljöarbete som ska
utföras av såväl extern som intern part.
Arbetet med att ta fram verksamhetsmodellens processer, tjänster, funktioner
samt övriga delar under alternativ 3 bör sätta igång snarast. Detta bör ske i
nära samarbete mellan personalavdelningen och nuvarande kommunhälsan
med samverkan som en återkommande del i processen och leda till ett
tjänsteutlåtande.
Yrkanden
Per Schöldberg (C): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt organisations-och personalutskottets
förslag.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tf enhetschefen kommunhälsan
Tf HR-chefen
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§ 312

Dnr 2018-00240

Skrivelse om begreppet för kollektivtrafik vidgas- Anna
Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP),
Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar tekniska nämndens beslut i § 109/2018 att, i
enlighet med Blågröna Växjös skrivelse, låta busstrafik, taxi samt
färdtjänst nyttja de separata busskörfälten och att ge tekniska förvaltningens
förvaltningschef i uppdrag att verkställa beslutet. Efter verkställt beslut ska
det utvärderas efter 1,5 år.
Bakgrund
Blågröna Växjö genom Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones
Fur (MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD) har den 13 april 2018
inkommit med en skrivelse, i vilken de vill att reguljär busstrafik, taxi samt
färdtjänst skall få köra i de separata busskörfält som endast idag är tillåtna
för linjelagd kollektivtrafik. De anser att genom att utvidga omfattningen för
de som tillåts använda dessa fält så främjas trafikflödet och det kommer
skapa en ökad tillgänglighet och attraktivitet för de transportmedel som har
en lägre klimatpåverkan.
Kommunstyrelsen har remitterat skrivelsen till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 369/2018 förslagit att kommunstyrelsen noterar
tekniska nämndens beslut i § 109/2018 att, i enlighet med Blågröna Växjös
skrivelse, låta reguljär busstrafik, taxi samt färdtjänst nyttja de separata
busskörfälten, med undantag av det planerade reversibla busskörfältet utmed
Sandsbrovägen och att ge tekniska förvaltningens förvaltningschef i uppdrag
att verkställa beslutet. Efter verkställt beslut ska det utvärderas efter 1,5 år.
Tekniska nämnden har i § 109/2018 beslutat att bifalla skrivelsen och låta
reguljär busstrafik, taxi samt färdtjänst nyttja de separata busskörfälten, med
undantag av det planerade reversibla busskörfältet utmed Sandsbrovägen och
ger tekniska chefen i uppdrag att verkställa beslutet. Efter verkställt beslut
ska det utvärderas efter 1,5 år.
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Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP): Kommunstyrelsen noterar tekniska nämndens beslut
i § 109/2018 att, i enlighet med Blågröna Växjös skrivelse, låta busstrafik,
taxi samt färdtjänst nyttja de separata busskörfälten och att ge tekniska
förvaltningens förvaltningschef i uppdrag att verkställa beslutet. Efter
verkställt beslut ska det utvärderas efter 1,5 år.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Cheryl Jones Furs (MP) yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 313

Dnr 2018-00412

Skrivelse om satsning på landsbygden- Sofia
Stynsberg (M), Eva Johansson (C) och Cheryl Jones
Fur (MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen hemställer att tekniska nämnden, kultur- och
fritidsnämnden och byggnadsnämnden i samverkan med kommunchefen,
startar upp ett nytt Art of landscapeprojekt riktat mot Växjö kommuns
mindre tätorter och landsbygd.
Bakgrund
Sofia Stynsberg (M), Eva Johansson (C) och Cheryl Jones Fur (MP) har i en
skrivelse, inkommen 3 augusti 2018, föreslagit att kommunstyrelsen ska
hemställa att tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden startar upp
ett nytt Art of landscape-projekt riktat mot Växjö kommuns mindre tätorter
och landsbygd. Skrivelsens författare vill nu, med stöd av ortsbefolkningen
från till exempel Rottne, Gemla, Ingelstad, Furuby, Dädesjö och Braås,
genomföra lokala åtgärder för att höja attraktiviteten i hela kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 370/2018 föreslagit att kommunstyrelsen hemställer
att tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden i
samverkan med kommunchefen, startar upp ett nytt Art of landscape-projekt
riktat mot Växjö kommuns mindre tätorter och landsbygd.
Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP) och
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.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Näringslivschefen
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§ 314

Dnr 2018-00409

Skrivelse om kraftsamling för lokal krisberedskapAnna Tenje(M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur
(MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att:
1. tillsammans med säkerhetschef, berörda myndigheter och aktörer samt
civilsamhället göra en inventering över vilka materiella resurser som finns
att tillgå när krisen infinner sig.
2. i samspråk med berörda myndigheter och aktörer arbeta fram
överenskommelse om ett tydligt handlingsförfarande och ansvarsfördelning
vid inträffande av kris.
3. kommunen ska ta fram handlingsplaner för att klara värmeböljor och
extrema nederbördsmängder.
Bakgrund
Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson
(L) och Jon Malmqvist (KD) har den 2 augusti 2018 inkommit med en
skrivelse om kraftsamling för lokal krisberedskap. Med anledning av att
Växjö och Kronobergs län under det senaste året har utsatts för flera
prövningar, som översvämningar, värmeböljor, torka, sinande vattendrag och
skogsbränder med mera, vill skrivelsens författare att samarbetet mellan stat,
kommun och myndigheter ska utvecklas och förbättras för att kunna vara så
förbereda som det är möjligt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 371/2018 föreslagit att kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att:
1. tillsammans med säkerhetschef, berörda myndigheter och aktörer göra
en inventering över vilka materiella resurser som finns att tillgå när
krisen infinner sig.
2. i samspråk med berörda myndigheter och aktörer arbeta fram
överenskommelse om ett tydligt handlingsförfarande och
ansvarsfördelning vid inträffande av kris.
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3. kommunen ska ta fram handlingsplaner för att klara värmeböljor och
extrema nederbördsmängder.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att:
1. tillsammans med säkerhetschef, berörda myndigheter och aktörer samt
civilsamhället göra en inventering över vilka materiella resurser som finns
att tillgå när krisen infinner sig.
2. i samspråk med berörda myndigheter och aktörer arbeta fram
överenskommelse om ett tydligt handlingsförfarande och ansvarsfördelning
vid inträffande av kris.
3. kommunen ska ta fram handlingsplaner för att klara värmeböljor och
extrema nederbördsmängder.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Carin Högstedts (V) yrkande.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Säkerhetschefen
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§ 315

Dnr 2018-00426

Skrivelse om ägartillskott till Kulturparken Småland för
utveckling av utställningen Drömmen om AmerikaAnna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur
(MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger Kulturparken Småland ett ägartillskott på två miljoner
kronor för 2018, i syfte att utveckla utställningen ”Drömmen om Amerika”
för att tillgängliggöra budskapet digitalt och interaktivt. Kostnaden
finansieras inom ram för innevarande år.
Bakgrund
Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson
(L) och Jon Malmqvist (KD) har den 9 augusti 2018 inkommit med en
skrivelse om att satsa två miljoner kronor genom ett ägartillskott till
Kulturparken Småland. Av skrivelsen framgår att de ser att utställningen
skulle kunna utvecklas ytterligare och bli en utställning för sin tid, genom att
digitaliseras och bli mer interaktiv i syfte att möta nya målgruppers behov,
intressen och inte minst för att öka tillgängligheten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 384/2018 föreslagit att kommunstyrelsen ger
Kulturparken Småland ett ägartillskott på 2 miljoner kronor för 2018, i syfte
att utveckla utställningen ”Drömmen om Amerika” för att tillgängliggöra
budskapet digitalt och interaktivt. Kostnaden finansieras inom ram för
innevarande år.
Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP) och Carin
Högstedt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Kulturparken Småland
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§ 316

Dnr 2018-00436

Skrivelse från Braås GoIF om Träffpunkt i Braås
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att man ser positivt på en
framtida dialog med Braås GoIF och hänvisar till kommunstyrelsens
beslut i § 313/2018, där kommunstyrelsen hemställer att tekniska nämnden,
kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden i samverkan med
kommunchefen, startar upp ett nytt Art of landscape-projekt riktat mot Växjö
kommuns mindre tätorter och landsbygd.
Bakgrund
Braås GoIF har skickat in en skrivelse till kommunstyrelsen. I skrivelsen
framgår att föreningen nu ”vill ta steget fullt ut och börjat jobba med Projekt
träffpunkt Braås GoIF. Vi i Braås GoIF ser detta som ett viktigt steg, både
för att kunna få möjlighet att växa med flera olika idrotter samt möjligheten
att kontinuerligt kunna ge våra ungdomar träning/utbildning i för uppgiften
anpassade utrymmen.”
Vidare skriver föreningen att under resans gång har konstgräsplan, padel,
utegym, boule och allaktivitetsplan utkristalliserat sig i projektet, men att det
även finns planer för agility, plats för fika, grillning och möjlighet till
familjesammankomster utomhus.
Föreningen vill med skrivelsen ”väcka frågan till politiker inom de olika
nämnderna som kommer bli berörda och vill ha en dialog kring hur vi skall
gå vidare för att kunna få detta i hamn. Man har ett uttalat mål inom Växjö
kommun om att landsbygden och orterna kring Växjö skall kunna leva och
växa, detta är ett steg i den riktningen som vi inom Braås GoIF vill hjälpa till
med att infria.”
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 385/2018 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
skrivelsen med att man ser positivt på en framtida dialog med Braås GoIF
och hänvisar till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i §
370/2018. Arbetsutskottets förslag är att kommunstyrelsen ska hemställa att
tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden i
samverkan med kommunchefen, startar upp ett nytt Art of landscape-projekt
riktat mot Växjö kommuns mindre tätorter och landsbygd.
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Yrkanden
Eva Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Braås GoIF
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Näringslivschefen
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§ 317

Dnr 2018-00069

Överflyttning av kommunala pensionärsrådet (KPR)
från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ordförandeskapet för kommunala
Pensionärsrådet (KPR) övergår från omsorgsnämnden till
kommunstyrelsen kommande mandatperiod.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utreda och lämna
förslag på organisation, budget och reglemente för kommunala
pensionärsrådet.
Bakgrund
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har i en skrivelse, inkommen till
kommunstyrelsen 23 november 2017, föreslagit att en utredning ska
genomföras gällande om KPR ska överflyttas från omsorgsnämnden till
kommunstyrelsen från och med kommande mandatperiod. Av skrivelsen
framgår att KPR de tre senaste åren har haft svårigheter att naturligt
betraktas som remissinstans i de frågor KPR:s reglemente och
socialtjänstlagen säger att de ska bevaka för att främja förutsättningarna för
goda levnadsförhållande för de äldre.
Kommunstyrelsen beslutade 16 januari 2018 (§ 34) att uppdra till
kommunchefen att tillsammans med omsorgsförvaltningen utreda
förutsättningarna för en eventuell överflyttning av kommunala
pensionärsrådet från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen från och med
den kommande mandatperioden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 395/2018 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att ordförandeskapet för kommunala
Pensionärsrådet (KPR) övergår från omsorgsnämnden till
kommunstyrelsen kommande mandatperiod.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utreda och lämna
förslag på organisation, budget och reglemente för kommunala
pensionärsrådet.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 29 augusti 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av kommunchefens skrivelse framgår
bland annat att med en flytt av ordförandeskapet från omsorgsnämnden till
kommunstyrelsen bedöms att kommunala pensionärsrådet ges större
möjligheter för inflytande i övergripande kommunala frågor.
Yrkanden
Tomas Thornell (S): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas
För åtgärd
Kanslichefen
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§ 318

Dnr 2018-00438

Medborgarförslag om förändrad nyttjande av bussfiler i
Växjö
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
tekniska nämndens beslut i § 109/2018. Av beslutet framgår att busstrafik,
taxi samt färdtjänst ska få nyttja de separata busskörfälten. Beslutet ska
utvärderas 1,5 år efter verkställande.
Bakgrund
En kommuninvånare har den 16 augusti 2018 inkommit med ett
medborgarförslag om att förändra nyttjandet av bussfilerna inom Växjö.
Förslagsställaren föreslår att det inrättas klockslag när bussfilerna gäller och
att personbilar med passagerare även tillåts att nyttja dessa filer. Enligt
förslaget skulle detta medföra att vägbanan slits lika mycket i de båda
filerna.
Kommunfullmäktige har den 28 augusti 2018 överlämnat beslutanderätten
gällande medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 397/2018 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
medborgarförslaget med att hänvisa till tekniska nämndens beslut i §
109/2018. Av beslutet framgår att reguljär busstrafik, taxi samt färdtjänst ska
få nyttja de separata busskörfälten, med undantag av det planerade reversibla
busskörfältet utmed Sandsbrovägen. Beslutet ska utvärderas 1,5 år efter
verkställande.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att
hänvisa till tekniska nämndens beslut i § 109/2018. Av beslutet framgår att
busstrafik, taxi samt färdtjänst ska få nyttja de separata busskörfälten.
Beslutet ska utvärderas 1,5 år efter verkställande.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Carin Högstedts (V) yrkande.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 319

Dnr 2018-00230

Medborgarförslag om cykeltunnel under Vallviksvägen
vid Vallviksrondellen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
tekniska nämndens yttrande i § 106/2018 där det framgår att cykelpassagen
över Vallviksvägen är en huvudcykelväg, vilket innebär att en prioriterad
cykelöverfart kommer att byggas här för att säkra cyklisternas överfart.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i april 2018 föreslås att för att minska
olycksrisken, särskilt under rusningstid då det är mycket trafik genom
Vallviksrondellen, bör en cykeltunnel byggas längs med Torparvägen under
Vallviksvägen med anslutning till den nya snabbcykelvägen längs med
Söderleden. Åtgärden skulle separera bilar från cyklister och därmed minska
olycksrisken och underlätta framkomligheten för såväl bilister som cyklister.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 372/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att hänvisa till tekniska nämndens yttrande i §
106/2018 där det framgår att cykelpassagen över Vallviksvägen är en
huvudcykelväg, vilket innebär att en prioriterad cykelöverfart kommer att
byggas här för att säkra cyklisternas överfart.
Tekniska nämnden har i § 106/2018 lämnat följande yttrande:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
om att bygga en cykeltunnel under Vallviksvägen vid Vallviksrondellen.
Cykelpassagen över Vallviksvägen är en huvudcykelväg, vilket innebär att
en prioriterad cykelöverfart kommer att byggas här för att säkra cyklisternas
överfart.
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§ 320

Dnr 2018-00386

Revidering av reglemente för kommunens revisorer
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens revisorers förslag till
reglemente i § 84/2018 med följande tillägg till paragraf 11:
”Detta arbete ska ske i nära samarbete med berört bolag”.
2. Reglementet ersätter tidigare revidering av kommunens revisorers
reglemente, beslutat av kommunfullmäktige i § 126/2017.
Bakgrund
Det nuvarande reglementet för kommunrevisionen antogs av
kommunfullmäktige i § 126/2017. Kommunrevisionen har nyligen fått eget
ansvar för en anställd tjänsteperson och därmed finns ett behov av revidering
av reglementet för kommunens revisorer.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 374/2018 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens revisorers förslag till
reglemente i § 84/2018 med följande tillägg till paragraf 11:
”Detta arbete ska ske i nära samarbete med berört bolag”.
2. Reglementet ersätter tidigare revidering av kommunens revisorers
reglemente, beslutat av kommunfullmäktige i § 126/2017.
Kommunens revisorer har i § 84/2018 föreslagit kommunfullmäktige att
godkänna förslag till reglemente för kommunens revisorer.
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§ 321

Dnr 2018-00239

Växjöortens Fältrittklubb/VFK ansökan om lån för att
bygga ny hästsportanläggning
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner ett kommunalt lån på upp till 55 miljoner
kronor till Växjö Hästsportscenter AB till en ränta enligt gällande principer
för utlåning. Förutsättningen för att lånet ska beviljas är att finansiering av
driftskostnaderna är långsiktigt lösta samt att nödvändiga avtal upprättas
enligt modellen för utlåningen till föreningarna i Arenastaden.
Bakgrund
Växjöortens Fältrittklubb (VFK) ansöker om kommunalt lån på 55 miljoner
kronor till Växjö Hästsportcenter AB för finansiering av ny
hästsportanläggning. Ägarstrukturen som valts är densamma som för
föreningsbolagen inom Arenastaden, det vill säga bildande av ett
föreningsägt fastighetsbolag. Investeringen beräknas till 55 miljoner kronor,
exklusive moms.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 373/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner ett kommunalt lån på upp till 55 miljoner kronor till Växjö
Hästsportscenter AB till en ränta enligt gällande principer för utlåning.
Förutsättningen för att lånet ska beviljas är att finansiering av
driftskostnaderna är långsiktigt lösta samt att nödvändiga avtal upprättas
enligt modellen för utlåningen till föreningarna i Arenastaden.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 13 augusti 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
föreningen har redovisat en kalkyl för driften av den nya anläggningen som
visar på balans mellan kostnader och intäkter. På intäktssidan har man utgått
ifrån ett årligt kommunalt bidrag på 3 miljoner kronor samt hyresavtal
(nyttjanderättsavtal) med kommunen på 2 miljoner kronor. På kostnadssidan
ingår bland annat avskrivning (33 år) samt 3,5 procent i ränta på eventuellt
kommunlån. Omsättningen för det nybildade bolaget beräknas uppgå till
drygt 6 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tittat på föreningens verksamhet under
de senaste fyra åren och konstaterat att kriterierna för kommunalt lån
avseende verksamheten uppfylls. Föreningen redovisar ett överskott på
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137 000 kronor för 2017 och det egna kapitalet uppgår till 1 470 000 kronor.
Komplettering bör göras av en långsiktig plan för driftskostnaderna i det nya
bolaget så att bland annat underhåll av lokalerna säkerställs samt att ett
överskott kan genereras som möjliggör hantering av osäkerhetsfaktorer.
Intäkterna i bolagets kalkyl bygger på kommunbidrag med totalt 5 miljoner
kronor av den totala omsättningen på 6 miljoner kronor. Ett beslut för
bidragsdelen bör hanteras som separata ärende, då det är driftsbidrag och
nyttjanderättsbidrag. För att lånet ska beviljas finns kravet på balans i
kalkylen och därmed kan det finnas behov av ytterligare externa intäkter.
De framtida demografiska behoven ställer stora krav på kommunen att få en
resultaträkning i balans de kommande åren. Det kommer göra det än mer
nödvändigt att göra prioriteringar och välja bort sådant som inte är absolut
nödvändigt. Att tydliggöra prioriteringarna är önskvärt för att skapa klara
planeringsförutsättningar och en effektiv administration kring ansökningar.
Att låna ut pengar till föreningar/bolag innebär alltid en risk, vilket måste
beaktas då beslut fattas.
Yrkanden
Eva Johansson (C) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP), Carin
Högstedt (V) och Gunnar Storbjörk (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 322

Dnr 2018-00371

Förtydligande av riktlinjer för investeringar i
exploateringsområden
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna förtydliganden avseende
investeringsbeslut i exploateringsområden i det styrande dokumentet
Riktlinjer för budget ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter.
Bakgrund
Från och med den första januari 2018 tillämpar Växjö kommun Rådet för
kommunalredovisnings rekommendationer fullt ut vad gäller redovisning av
exploateringsprojekt. Med anledning av detta har kommunstyrelsen tagit
beslut om en ändrad beslutsgång (2017:00262). Både kommunstyrelsen och
tekniska nämnden godkänner nu sin del i projektkalkylen för ett nytt
exploateringsområde innan byggnadsnämnden antar detaljplanen.
Vid årsskiftet 2017/2018 finns det pågående projekt där detaljplanen redan är
beslutad varvid det råder en oklarhet om vilken instans som tar
investeringsbeslut. Med anledning av ändringar i beslutsgången avseende
exploateringsprojekt samt oklarheten avseende beslutsgång för redan
pågående projekt behöver beslutsgången förtydligas avseende investeringar i
pågående och kommande exploateringsprojekt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 366/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner föreslagna förtydliganden avseende investeringsbeslut i
exploateringsområden i det styrande dokumentet Riktlinjer för budget
ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 juni 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att enligt Riktlinjer för
budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter (senast reviderad
kommunfullmäktige 2017-12-19) ska kommunfullmäktige besluta om
investeringar i exploateringsområden om bruttoinvesteringen överstiger 20
mkr. För att förtydliga riktlinjer föreslås att den nuvarande skrivningen
kompletteras i enlighet med förslag nedan:
Nuvarande skrivning rubrik ”Investering”
Nämnden beslutar om investeringar upp till 10 mkr och ska upprätta interna
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anvisningar för beslut och hantering av investeringsprojekt. För
bruttoinvesteringar i exploateringsområden gäller beloppsgränsen 20 mkr.
Sista meningen stryks och istället görs komplettering med följande
skrivningar.
Investeringar i exploateringsområden
För exploateringsområden beslutar nämnd/styrelse om bruttoinvesteringar
upp till 20 miljoner kronor. Nämnder och styrelser som berörs av
investeringar i exploateringsområden är tekniska nämnden och
kommunstyrelsen.
Både kommunstyrelsen och tekniska nämnden ska godkänna sin del i
projektkalkylen för ett nytt exploateringsområde innan byggnadsnämnden
antar detaljplanen. Ärendet lyfts lämpligen till kommunstyrelsen respektive
tekniska nämnden i samband med detaljplanens samrådsskede. Detta innebär
att detaljplanen antas först när beslut har tagit om tillhörande kalkyl.
Om kalkylen i detaljplanen visar att bruttoinvesteringen överstiger 20
miljoner skall projektet lyftas till tekniska nämnden, innan beslut tas av
kommunstyrelsen, för att sedan hanteras i kommunfullmäktige. Om
bruttoinvesteringen understiger 20 miljoner kan ärendet hanteras parallellt i
tekniska nämnden och kommunstyrelsen men det förutsätter att besluten
villkoras med att nämnd och styrelse tar samma beslut.
Utformning av kalkyl
I samband med att en detaljplan tas fram säkerställer projektledaren att en
investeringskalkyl och en uppskattad driftkostnad bifogas avseende projektet
som helhet. Kalkylen ska visa investeringar avseende VA-anläggningar,
allmän platsmark samt utgifter inne på fastighetsmark och andra
exploateringskostnader. Investeringar och prognosticerade inkomster
redovisas var för sig så att det går att särskilja de olika ekonomierna. Det ska
också framgå vilken enhet som ansvarar för investering och erhåller
inkomster (kommunstyrelsen, tekniska nämnden-VA eller tekniska
nämnden-skattefinansierat).
I första hand ska kalkylen redovisas i samrådsskedet så att tekniska nämnden
respektive kommunstyrelsen kan yttra sig i samband med samrådsyttrandet.
Om inte kalkyl finns framtagen vid samrådet hanteras ekonomin i separata
ärenden i respektive nämnd. Projektledaren ansvarar för att ärendet lyfts till
respektive nämnd för erforderliga beslut.
Hantering av avvikelser från investeringskalkylen i ett exploateringsområde
I beslutsunderlaget ska det tydliggöras i vilken utsträckning avvikelser mot
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grundkalkylen accepteras utan att nya beslut behöver fattas. Beslut om
avvikelser tas i den instans som togs i det tidigare beslutet om inget annat är
angivet.
För löpande investeringar i ett exploateringsprojekt där det inte finns några
avvikelser mot den ursprungliga kalkylen kan investeringar hanteras i
enlighet med respektive nämnds/styrelses framtagna riktlinjer oavsett om
beloppsgränsen överskrids eller inte.
Hantering av exploateringsprojekt då godkännande av projektkalkyl saknas
För exploateringsprojekt där detaljplanen var antagen innan årsskiftet
2017/2018 finns inget beslut med godkända projektkalkyler. I dessa fall
ansvarar projektledaren för att ta fram en övergripande kalkyl i enlighet med
rutin ovan.
En alternativ hantering i de fall då exploateringsprojektet redan pågår (beslut
har tagits enligt tidigare rutiner) är att tillämpa tidigare rutin där
delinvesteringar som överstiger 20 miljoner kronor lyfts för beslut av
kommunfullmäktige.
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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Övrigt
Catharina Winberg (M) informerar om att Wood Building Nordic äger rum
27–28 september på Linnéuniversitetet.
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