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Justering
Justerare
Plats och tid

Kommunkansliet

Justerade paragrafer

§§ 208-248

Anmärkning

Ingen allmänhetens frågestund genomfördes då
ingen allmänhet fanns på plats.
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Erika Gustavsson

Ordförande
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Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2018-05-29 är justerat.
Anslagsdag

2018-06-12

Anslaget tas ner

2018-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

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

Underskrift
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Erika Gustavsson
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§ 208

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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§ 209

Dnr 2018-00091

Budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan
för 2020-2021
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös (Moderaternas,
Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas) förslag
till Budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan 2020-2021.
2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2019 till 20,19 procent.
Reservation
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet.
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Enligt 11 kap. § 5 Kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en
budget för nästa kalenderår (budgetår).
Kommunallagen föreskriver vidare i kap 11. § 6 att skattesatsen och
anslagen ska anges i budgeten. Av budgeten ska det vidare framgå hur
verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas
vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning ska anges.
Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I
planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning.
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 293/2018 föreslagit nedanstående beslut:
1. Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös (Moderaternas,
Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas)
förslag till Budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan 2020–
2021.
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2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2019 till 20,19 procent.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Nils Fransson (L), Jon
Malmqvist (KD), Cheryl Jones Fur (MP), Catharina Winberg (M) Per
Schöldberg (C), Anna Tenje (M) och Iréne Bladh (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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§ 210

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Monica Skagne, kommunchef, informerar om att man nu är i slutfasen av
rekryteringen av ny kommunikationschef. Kommunchefen informerar också
om att Anna Sjödahl anställts som ny näringslivschef och kommer tillträda
sin tjänst 15 augusti.
Anna Tenje (M) informerar om att hon i fredags var med på invigningen av
nationalpark Åsnen, och bland annat gjorde en landskapsvandring
tillsammans med kronprinsessan Victoria.
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§ 211

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Ingen information lämnades på dagens sammanträde.
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§ 212

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 23 april 2018 till 20 maj 2018.
Beslut som redovisas i liggare är registrerade 2 – 3 maj 2018.
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§ 213

Dnr 2018-00007

Redovisning av protokoll 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 17 april. 24 april och 8 maj
redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 17
april redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 214

Dnr 2018-00164

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Yttrande
över Boverkets remiss av Förslag till ändring i
Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och
allmänna råd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 254/2018 på grund av tidsbrist yttrat sig över
Boverkets remiss av Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd.
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§ 215

Dnr 2018-00163

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Yttrande
över Boverkets remiss av Förslag till ändring i
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om
energideklaration för byggnader
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 255/2018 på grund av tidsbrist yttrat sig över
Boverkets remiss av Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.
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§ 216

Dnr 2018-00141

Yttrande över Boverkets remiss av rapport 2017:32
Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande över rubricerad remiss i enlighet med
byggnadsnämndens yttrande i § 102/2018, där det framgår att man tillstyrker
förslaget under förutsättning att lämnade synpunkter i förvaltningens
skrivelse beaktas.
Bakgrund
Boverket har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som säkerställer att de
tekniska egenskapskraven för hälsa och miljö, vilket preciseras genom
utsläppskraven i Boverkets byggregler (BBR), uppnås vid byte av fast
bränsleanordningar.
Den föreslagna lagändringens syfte är att motverka installationer av ej
godkända fastbränslepannor och rumsvärmare. Detta för att säkerställa att
material och produkter som installeras uppnår den effekt och de utsläppskrav
som ställs.
Lagförslaget medför en ökad anmälningsplikt för fastbränsleanordningar i
form av att samtliga ändringar ska anmälas. Med dagens lagstiftning behöver
endast en anmälan göras om ändringen är väsentlig.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 273/2018 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
yttrande över rubricerad remiss i enlighet med byggnadsnämndens yttrande i
§ 102/2018, där det framgår att man tillstyrker förslaget under förutsättning
att lämnade synpunkter i förvaltningens skrivelse beaktas.
Byggnadsnämnden har i § 102/2018 lämnat nedanstående yttrande:
Byggnadsnämnden tillstyrker förslag till "Regelefterlevnad vid byte av
fastbränsleanordning" under förutsättning att lämnade synpunkter i
stadsbyggnadskontorets skrivelse beaktas.
I en skrivelse daterad 28 mars 2018 framgår bland annat att
stadsbyggnadskontoret anser det lämpligt att samma krav ställs på
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nyinstallationer och ändringar. Förslaget anses vara ett bra medel för att
säkerställa att installationer av fastbränsleanordningar erhåller miljökraven.
Stadsbyggnadskontoret har som förslag att byggnader som omfattas av Planoch bygglagen (PBL) 8 kap. § 13 ska vara undantagna förslaget. Detta för att
bibehålla de kulturvärden som kan finnas i särskilt värdefull bebyggelse.
Beslutet skickas till
Boverket
För kännedom
Byggnadsnämnden
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§ 217

Dnr 2018-00179

Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss av Regional
handlingsplan för grön infrastruktur
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen är positiv till Länsstyrelsens förslag till regional
handlingsplan för grön infrastruktur och lämnar synpunkter i enlighet med
kommunchefens skrivelse daterad 8 maj 2018.
Bakgrund
Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till
Regional handlingsplan för grön infrastruktur för Kronobergs län vilken
Växjö kommun har fått på remiss.
Handlingsplanen för regional grön infrastruktur ska vara ett verktyg för att
öka förutsättningarna för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och en
gemensam syn och intresse för dessa frågor. Den ska bidra till
kunskapsspridning om ekosystemtjänstester och ekologiska samband och
vad som påverkar dessa. I ett större perspektiv handlar det om att öka
förutsättningarna att nå flera av de nationella miljömålen, för vilka alla
samhällsaktörer har ett gemensamt ansvar.
Handlingsplanen identifierar värdefulla biotoper i landskapet (inklusive
tätorterna), och hur dessa förhåller sig rumsligt till varandra. Vidare ges
förslag till bevarandeinsatser för att skapa bättre förutsättningar för
ekosystemen, något som behöver ske i dialog med berörda parter.
I handlingsplanen finns en fördjupning om odlingslandskapet där hoten
består i skogsplantering, upphörd hävd eller överbete, bekämpningsmedel
och nedfall och kväveoxider från t.ex. dieselavgaser i transportsektorn. En
nyckelfaktor är det småskaliga lantbrukets överlevnad så att de kvarvarande
resterna av odlingslandskapet inte blir allt för isolerade från varandra.
Allt kunskapsunderlag kommer att finnas tillgängligt i en allmän karttjänst
och som fritt ska kunna användas i egna kartprogram.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 274/2018 föreslagit att kommunstyrelsen ställer sig
positiv till Länsstyrelsens förslag till regional handlingsplan för grön
infrastruktur och lämnar synpunkter i enlighet med kommunchefens
skrivelse daterad 8 maj 2018.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 8 maj 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag på yttrande. Av skrivelsen framgår att Växjö kommun
delar lägesbilden om risk för försämrade ekosystemtjänster till följd av
många arters negativa populationsutveckling, där fler lokala utdöenden är att
vänta om inte trenden snarast bryts.
Växjö kommun vill bevara och utveckla det småländska småbrutna
landskapet och är positiva till en aktörsövergripande dialog för ett
helhetsgrepp om landskapets bevarande och utveckling – något som gynnar
natur- och kulturvärden, men lika mycket rekreationsvärden och turism,
regional livsmedelsförsörjning, levande landsbygd och attraktiva bomiljöer.
Här behöver staten ta ett samordningsansvar men också satsa mer på
naturvård och att arbeta för effektivare stöd till lantbruket.
Alla samhällsaktörer har ett gemensamt ansvar för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster och de måste samarbeta för att nå resultat. Växjö kommun
har dock som markägare och fysisk planerare en särskild möjlighet att bidra i
arbetet med att bromsa in förlusten av biologisk mångfald, bevara
välfungerande ekosystem och effektiva ekosystemtjänster. Handlingsplanens
analys visar att det inte minst inom och kring tätorter och Växjö stad finns
höga värden att slå vakt om, eller barriärer mellan områden med värdefulla
miljöer att avhjälpa. Bland annat kan kommunen bidra genom sättet att sköta
kommunägd skog, åkrar och betesmarker. Vi kan bl.a. restaurera sjöar,
vattendrag och våtmarker, bevara och ta hand om våra gamla träd liksom
omföra gräsmattor till ängar eller anpassa slåtter av vägkanter. I andra hand
kan vi ersätta natur- och rekreationsvärden som gått förlorade genom att
skapa t.ex. trädplanteringar eller biparadis.
Handlingsplanens analyser och kunskapsunderlag underlättar också
kommunens planprocess och är ett viktigt underlag såväl till översiktlig
planering som till detaljplanering och bygglov som kompletterar kommunens
egna kunskapsunderlag i form av bl.a. grönstrukturprogram och
inventeringar. Underlaget ger ökat stöd till t.ex. miljöbedömningar och till
att undvika exploatering av de mest värdefulla områdena.
Kommunen kan också, tillsammans med Länsstyrelsen m.fl., bidra genom
landsbygdsutveckling där boende på landsbygden, inklusive djurhållare, ska
ha goda förutsättningar. Kommunen kan också mycket konkret arbeta för en
positiv utveckling genom att främja en certifiering av naturbeteskött och
sedan arbeta för att kunna köpa lokalproducerat naturbeteskött till våra kök.
Detta kunskapsunderlag hjälper oss att gemensamt bättre kunna värdera och
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prioritera resurser och göra rätt avväganden i rätt områden. För att verkligen
kunna ta del av kunskapsunderlaget och sprida det är det viktigt att den
karttjänst som planeras blir enkelt att använda och lätt tillgängligt att
använda i egna datasystem för de som behöver.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
För kännedom
Planeringschefen
Tekniska nämnden
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§ 218

Dnr 2018-00133

Yttrande över Kommunens revisorers granskning av IT
och informationssäkerhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar yttrande i enlighet med kommunchefens
skrivelse, daterad 25 april 2018, till kommunfullmäktige avseende
kommunens revisorers granskning av IT och informationssäkerhet.
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Växjö kommun har PwC
granskat säkerheten avseende externt och internt dataintrång, främst i form
av interna riktlinjer och styrdokument. Granskningen skedde under
december 2017.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 262/2018 föreslagit att kommunstyrelsen överlämnar
yttrande i enlighet med kommunchefens skrivelse, daterad 25 april 2018, till
kommunfullmäktige avseende kommunens revisorers granskning av IT och
informationssäkerhet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 25 april 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag på yttrande. Av skrivelsen framgår följande:
Det är viktigt att arbetet genomförs enligt revisorernas rekommendationer.
Det är anmärkningar som berör både IT och alla våra verksamheter. Med
andra ord krävs att arbete utförs både hos IT och i våra verksamheter. För att
kunna genomföra det arbete som behövs bedömer kommunchefen att
kommunen behöver ta in extern hjälp. Inte utav kompetensbrist utan
tidsbrist. En extern person kan hålla ihop det arbete som ska göras och förse
verksamheterna med mallar och kort utbildning. Omfattningen är 100–200
timmar (grovt bedömt). Säkerhetsavdelningen behöver vara involverade i
arbetet. Jag bedömer inte deras arbetsinsats som stor. Mer att de är
informerade och kan eventuellt påverka riktlinjer och rutiner som behöver
skapas.
IT-enheten kan ta huvudansvar för att åtgärder vidtages inom vårt
ansvarsområde. Vidare kan IT-enheten ta ansvar för att verksamheterna får
stöd och hjälp i sin del. Huvudansvaret för åtgärderna ligger dock på
respektive förvaltning/bolag.
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En återkoppling hur arbetet förlöper bör ske senast årsskiftet 2018/2019 till
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
För kännedom
IT-chefen
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§ 219

Dnr 2016-00242

Redovisning av Uppdrag att se över
belysningssituationen i Araby
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppdragets slutredovisning.
Bakgrund
Den 1 mars 2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott uppdraget att se över
belysningen i Arabyområdet till kommunchefen. På kommunstyrelsens
sammanträde den 31 mars 2016 delredovisades uppdraget.
Den 23 oktober 2017 redovisades uppdraget igen. Kommunstyrelsen gav vid
detta tillfälle kommunchefen i uppdrag att förtydliga det arbete som
genomförts samt att genomföra de förändringar som krävs och/eller ta fram
tidsplan för att förbättra situationen på Araby enligt ”uppdraget att se över
belysningssituationen i Araby”. Särskilt gäller detta punkterna 4, 10, 19, 21,
22, 24 samt 26 i underlaget till redovisningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 257/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
uppdragets slutredovisning.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 13 april 2018 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att punkterna 4, 10, 19, 21, 22, 24 och 26
antingen är utförda, planerade eller inte längre aktuella. Det dagliga arbetet
för att skapa en tryggare utemiljö i Araby pågår fortlöpande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Säkerhetschefen
Vöfab
Växjöbostäder AB
Tekniska nämnden
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§ 220

Dnr 2017-00095

Redovisning av Uppdrag om servicelots för äldre
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av projektet seniorlots.
2. Kommunstyrelsen beslutar om seniorlotsservicens eventuella
fortsättning, placering och finansiering i budgetarbete för 2019.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 10 januari 2017 (dnr 2016–01009) att inrätta en
seniorlots. Seniorlotsens uppdrag är att vägleda och informera invånare, som
är 65 år och äldre, deras anhöriga och bekanta vad gäller service i
kommunen, privata aktörer och ideella organisationer. Målet är att främja
självständiga invånare i det egna hemmet.
Seniorlotsen har finansierats av kommunledningsförvaltningen,
omsorgsförvaltningen och Växjö kommunföretag AB (VKAB). Därtill har
Familjen Kamprads stiftelse bidragit med 500 000 kronor. Projektet är på ett
år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 258/2018 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av projektet seniorlots.
2. Kommunstyrelsen beslutar om seniorlotsservicens eventuella
fortsättning, placering och finansiering i budgetarbete för 2019.

Kommunchefen har i en skrivelse daterad 28 mars 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
seniorlotsen är en service som uppskattas av invånarna där kontakterna ökar
för varje månad. Seniorlotsens placering på kommunens kontaktcenter har
varit lyckosam. Det har medfört att seniorlotsen på ett naturligt sätt
involverats i många olika verksamheter på förvaltningar och bolag inom
koncernen. Seniorlotsen är en service som ligger helt i linje med att möta en
växande äldre befolkning och att förebygga behovsprövade insatser.
För att seniorlotsarbetet ska ha fin förankring framåt hos förvaltningar och
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bolag är det till fördel att den styrgrupp som funnits fortsätter att verka
tillsammans med seniorlotsen. Det innebär att seniorlotsen under 2018 och
2019 fortsätter rapportering om arbetet till kommunstyrelsen,
omsorgsnämnden, VKAB och de nämnder och bolag som så önskar.
Beslutet skickas till
För kännedom
Enhetschefen kontaktcenter
Ekonomi- och finanschefen
Omsorgsnämnden
VKAB
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§ 221

Dnr 2017-00035

Redovisning av Uppdrag om att öka insatsen för att
marknadsföra markområden i kommundelscentrum
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen i kommunchefens skrivelse,
daterad 11 april 2018, som svar på uppdraget om att öka insatsen för att
marknadsföra markområden i kommundelscentrum.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 99/2016 uppdragit till kommunstyrelsen att öka
insatsen för att marknadsföra markområden i kommundelscentrum. Under
2017 har ett antal åtgärder gjorts för att lyfta fram dessa platser:
•
•
•

Intervjuer har gjorts med ambassadörer från Rottne, Lammhult,
Ingelstad, Åryd, Braås och Gemla.
Fotografier har tagits på vackra platser i respektive ort.
Informationen på kommunens webbsida har renodlats.

Under 2017 har även beslut tagits om att starta upp projektering i tre
kommundelscentrum, Gemla, Rottne och Braås. Under 2018 påbörjas
projektering av de nya detaljplanerna för bostäder i dessa orter och under
2019 är det tänkt att villatomter ska byggas ut och kunna erbjudas till
försäljning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 259/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen i kommunchefens skrivelse, daterad 11 april 2018, som svar
på uppdraget om att öka insatsen för att marknadsföra markområden i
kommundelscentrum.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 11 april 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att respektive
kommundelscentrum nu är beskrivet på kommunens hemsida.
Texten har renodlats och länkar har lagts till respektive orts hemsida.
Intervjuer är även gjorda med en ambassadör för respektive ort som har fått
besvara frågor som:
- Vad är det bästa med orten?
- Varför valde ni att flytta hit?
- Vad är det som gör att orten sticker ut från mängden?
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-

Har området utvecklats sedan du flyttade hit?
Är det något ni saknar här?
Vad ska man inte missa om man kommer på besök till orten?

Denna information bedöms ge en informativ och positiv bild av
kommundelscentrumen.
När nya tomter finns till försäljning i kommundelscentrumen kommer även
material om dessa att skickas ut till alla i den kommunala tomtkön och allt
material kommer att finnas lättillgängligt på webben.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
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§ 222

Dnr 2018-00070

Redovisning av Uppdrag att tillsätta en utredning kring
riktlinjer för utbildningsnämndens verksamhet rörande
intraprenadsättning
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen rekommenderar utbildningsnämnden att i enlighet med
utredningen inte införa intraprenad inom grundskoleverksamheten för
närvarande.
2. Kommunstyrelsen rekommenderar utbildningsförvaltningen att fortsatt
utreda, arbeta och utveckla styrmodellen i enlighet med utredningens
rekommendationer i syfte att förbättra skolresultaten.
Bakgrund
Pernilla Torneus (M), Malin Lauber (S) och Stefan Bergström (L) har i en
skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att kommunstyrelsen tillsätter en
utredning för att antingen revidera befintliga riktlinjer eller ta fram separata
för utbildningsnämndens verksamhet så att möjligheten till
intraprenadsättning blir ett verkligt alternativ för enheter även inom
utbildningsnämndens verksamhet.
Förslagsställarna beskriver att det finns ett flertal problem med nuvarande
Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun, bland annat att
det saknas övergripande principer för resursfördelning och resultatreglering
av intraprenader. Riktlinjerna klarar inte av att möta utbildningsnämndens
behov.
Uppdraget har delats upp i två delar med godkännande från
kommunstyrelsen ordförande där detta är utredningen för den första delen i
uppdraget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 297/2018 föreslagit nedanstående beslut:
1. Kommunstyrelsen rekommenderar utbildningsnämnden att i enlighet med
utredningen inte införa intraprenad inom grundskoleverksamheten för
närvarande.
2. Kommunstyrelsen rekommenderar utbildningsförvaltningen att fortsatt
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utreda, arbeta och utveckla styrmodellen i enlighet med utredningens
rekommendationer i syfte att förbättra skolresultaten.
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
Utbildningsnämnden
För kännedom
Utvecklingschefen
Ekonomi- och finanschefen
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§ 223

Dnr 2016-00546

Kommungemensam fordonsförsörjning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen hemställer till tekniska nämnden att organisera en
samordnad funktion för styrning och service av kommunkoncernens fordon.
Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av fordonsfunktion behandlas i
internbudgetprocessen för budget 2019.
Bakgrund
I såväl budget 2016 som budget 2017 står att läsa att ”en gemensam bilpool
för hela kommunkoncernen kan sänka kostnaderna genom ett mer effektivt
utnyttjande av fordonen”. Detta ledde till att en utredning av
kommunkoncernens fordonshantering påbörjades av kommunledningsförvaltningen under 2016. Utredningen berör fördelar och nackdelar med
dagens decentraliserade fordonshantering, och föreslår hur detta kan
reformeras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 292/2018 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen hemställer till tekniska nämnden att organisera en
samordnad funktion för styrning och service av kommunkoncernens
fordon.
2. Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av fordonsfunktion
behandlas i internbudgetprocessen för budget 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 11 maj 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att olika
delar av fordonshanteringen idag sköts på olika sätt. Styrning i form av
policyfrågor kopplat till miljömålen med mera sköts centralt, liksom
upphandling av merparten av fordonen. Bedömning av behovet av fordon,
och de faktiska avropen, sköts däremot av respektive förvaltning och bolag.
Detta gör att det inte finns någon lättillgänglig information om vilka fordon
kommunkoncernen faktiskt har vid varje specifikt tillfälle.
En central fordonsfunktion leder till att styrningen av kommunkoncernens
fordonspark blir tydligare och skapar en väg in för hela organisationen. Det
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ger samordningsvinster för olika typer av system och kontroll över fordon
och dess användning.
Skapandet av en central fordonsfunktion utgår från tekniska förvaltningens
nuvarande ansvar och omfattar såväl styrfunktion som servicefunktion.
Precis som idag kommer funktionen att behöva använda extern hjälp vid viss
service.
Enligt Trivectors rapport beräknas den ekonomiska besparingen av att
centralisera fordonsfunktionen att uppgå till minst 1,1 Mkr per år, som ett
resultat av att fordon kan nyttjas effektivare. Rapporten räknar dessutom
med en besparing på 1,4 Mkr som ett resultat av upphandling av ett
faktureringssystem som avlastar administrationen.
En central fordonsfunktion leder till att styrningen av kommunkoncernens
fordonspark blir tydligare. Det innebär att det finns en kontaktpunkt med
kunskap om koncernens olika verksamheter och som kan ge råd om olika
fordonsval baserat på de policydokument som kommunen har. Funktionen
kommer också ha kännedom var i organisationen olika fordon befinner sig,
vilket underlättar bland annat i de fall fordon ska besiktigas eller när
leverantörer skickar fakturor för till exempel däckbyten.
En annan fördel är att Växjö kommun lättare kan introducera ett elektroniskt
körjournalsystem, för enhetlig rapportering av körsträckor. I dagsläget
saknas sådant, och en upphandling av ett sådant inväntar resultatet av den
här utredningen.
Viktigt är dock att påpeka att fordonsfunktionen måste vara lyhörd för
verksamheternas behov av eventuella speciallösningar, men det bedöms inte
vara några problem att hantera.
När det gäller servicefunktionen bedömdes det tidigt av styrgruppen att en
extern lösning inte är ett alternativ. Externa aktörer kommer likt idag behöva
användas, men det bör bli upp till den centrala fordonsfunktionen att avgöra
när detta är lämpligast ur kvalitets- och kostnadseffektivitetshänseende.
Fördelar med en intern servicefunktion inkluderar att kommunen då har full
kontroll av hela fordonshanteringen men kan nyttja marknaden där det är
fördelaktigt. I funktionen ingår även att sköta beredskap/jour, vilket bedöms
smidigare om det behålls internt.
En helt extern servicefunktion innebär konkurrens mellan olika aktörer,
vilket således kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Samtidigt kan det vara svårt
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med avtal som täcker in allt, och servicen får delas upp i flera olika
upphandlingar. Det hindrar dock inte att en annan bedömning av servicen
görs längre fram i tiden.
Trivector har i sin rapport tittat på vilka effekter en centralisering får på
kommunkoncernens fordonshantering. Den bygger dels på uppgifter som
hämtats in från kommunorganisationen, dels på antaganden och jämförelser
med andra kommuner.
Överlag beräknas en centralisering innebära en besparing på 1,1–2,5
miljoner kr/år jämfört med idag (beroende på vilka delar som räknas in).
Funktionen väntas kunna bidra till att många fordon kan roteras i
organisationen för att på så vis nyttja körsträcka enligt leasingavtal bättre. En
bättre koll av de olika fordonen i organisationen bedöms också kunna bidra
till att ett antal fordon kan effektiviseras bort.
Förutom en bättre ekonomisk hållbarhet, kan en centraliserad
fordonsfunktion bidra till en minskad miljöpåverkan, genom att säkerställa
att mest miljöriktiga fordon enligt fordonspolicy används. Annars är det i
huvudsak just denna policy och resultatet av upphandlingar av fordon som
styr den utvecklingen. Fordonsfunktionens samlade kunskap om
kommunkoncernens varierande behov är dock en viktig input här.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
För kännedom
Alla nämnder och bolag
Hållbarhetschefen
Ekonomi- och finanschefen
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§ 224

Dnr 2018-00234

Kommunstyrelsens fördjupade prognos efter april 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens fördjupade prognos med
ekonomiskt utfall till och med april 2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda
riktlinjerna för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter
upprätta en fördjupad prognos med ekonomiskt utfall till och med april.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 269/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
kommunstyrelsens fördjupade prognos med ekonomiskt utfall till och med
april 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 8 maj 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
kommunstyrelsens totala utfall t.o.m. april ligger på 32 procent. Efter avdrag
för förändringen av semesterlöneskulden som beräknas stanna runt noll vid
året slut blir förbrukningen 31 procent. Utfallet ligger något bättre än
riktpunkten efter april som ligger på 33 procent. Detta förklaras av att
förvaltningen räknar med högre kostnader under resten av året.
För att hålla en budget i balans inom kommunstyrelsen görs nu åtgärder och
helårsprognosen bedöms till en nollprognos för kommunstyrelsens samtliga
verksamheter. Kostnadsökningar inom färdtjänsten på 2,1 mkr måste
budgeteras genom kostnadsminskningar inom samtliga av
kommunledningsförvaltningens olika verksamheter.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonomen
Ekonomi- och finanschefen
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§ 225

Dnr 2018-00051

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
maj 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport
efter maj 2018.
Bakgrund
I enlighet med anvisningar för kommunstyrelsen som nämnd för
budgetarbete, månatlig budgetuppföljning samt hantering av eget kapital ska
kommunstyrelsen upprätta uppföljningsrapporter för sina verksamheter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 288/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna månadsrapport efter maj 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 maj 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
helårsprognosen är beräknad till en nollprognos sammantaget för
kommunstyrelsens samtliga verksamheter. Då en kostnadsökning inom
färdtjänsten förväntas, har åtgärder vidtagits för att få en budget i balans.
Detta påverkar alla verksamheter inom kommunledningsförvaltningen.
Några engångsbelopp eller nettokostnader för extraordinära händelser har
inte bokförts inom kommunstyrelsens ansvarsområde hittills i år.
Kommunstyrelsen har ett positivt eget kapital om 96,3 mkr att balansera
eventuella avvikelser med. Förutsättningen för prognosen är att förändringen
av semesterlöneskulden stannar runt noll vid årets slut, att kostnaderna i
övrigt hålls så låga som möjligt även resten av året och att förvaltningens
intäkter kommer in som planerat.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonomen
Ekonomi- och finanschefen
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§ 226

Dnr 2018-00289

Fördelning av sponsringsmedel 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna sponsringsnivåer i enlighet med
kommunchefens skrivelse, daterad 17 maj 2018, med ändringen att Växjö
DFF får 180 000 kronor.
Bakgrund
Den 17 april 2018 (§ 124/2018) antog kommunfullmäktige en ny
sponsringspolicy för Växjö kommun. Policyns syfte är att skapa en
kommungemensam syn på vilka föreningar som är sponsringsberättigade
samt ge förutsättningar till likvärdiga bedömningar och villkor.
Sponsring sker endast till elit, det vill säga föreningar med utövare eller lag
på elitnivå respektive i den högsta serien/divisionen (eller, beroende på sport,
näst högsta serien/divisionen) i syfte att marknadsföra Växjö kommun. Detta
anges i ettåriga samverkansavtal där krav på motprestation tydliggörs,
exempelvis ambassadörskap och exponering.
Sponsringspolicyn behandlar enbart sponsring, det vill säga köp av
marknadsföring i syfte att skapa synlighet för Växjö i elitsammanhang.
Därutöver finns bidrag som föreningar kan söka för evenemang, projekt och
barn och ungdomsverksamhet. Växjö kommun kan även köpa exponering,
exempelvis annonsköp vid behov av synlighet och marknadsföring. Köp av
exponeringsutrymme i olika kanaler sker där det finns ett värde för
kommunen att marknadsföra sig exempelvis vid evenemang.
Ett grundkrav är att sponsring endast sker till föreningar med verksamhet på
elitnivå som försvarar likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter
oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.
Detta benämns som inkludering. Det andra grundkravet är likabehandling:
sponsring för dam- och herrlag som spelar i samma division i respektive
serie ska vara lika.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 296/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
föreslagna sponsringsnivåer i enlighet med kommunchefens skrivelse,
daterad 17 maj 2018, med ändringen att Växjö DFF får 180 000 kronor.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 17 maj 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
grundbidraget i sponsringen är 25 000 kr. Utöver grundsponsringen baseras
totalt belopp på en samlad bedömning av synlighet, publiktillströmning,
massmedial uppmärksamhet och likabehandling.
För bedömning av vårt exponeringsvärde har ett antal punkter tagits fram
utifrån från policyns bedömningskriterier. Kriterierna är inte viktade och en
samlad bedömning görs.
Utifrån beslutad sponsringspolicy har ett förslag till sponsringsnivåer tagits
fram. De föreslagna nivåerna utgår från en budget på en miljon kronor enligt
kommunstyrelsens beslut i §158/2018.
Kommunchefen har i sin skrivelse föreslagit följande:
Växjö Lakers
Växjö Lakers har stor publik, stort antal följare i sina egna kanaler och flera
inkluderande engagemang som ger betydande exponering kopplat till sitt
varumärke vilket skapar mycket goda förutsättningar för Växjö kommun
som sponsor att synas. Denna exponering är delvis kopplad till TVrättigheter, men också att Växjö Lakers arbetar föredömligt i sina egna
kanaler med hemsida, sociala medier och videoklipp. Önskvärt är att Växjö
Lakers försöker få fler aktiva flickor/damer, satsar mer på ett seniordamlag,
säkerställer möjligheten att delta oberoende av funktionsförmåga och att
föreningen fortsätter de viktiga arbetet kring inkludering.
Utifrån den samlade bedömningen föreslås sponsringen vara 295 000 kronor.
Växjö Vipers
Växjö Vipers har ett stort antal aktiva medlemmar. Utöver det har föreningen
en bred inkludering oberoende av kön, ambitionsnivå eller
funktionsförmåga. Här ligger Växjö Vipers i framkant. Växjö Vipers har
också flera inkluderande engagemang som ger betydande exponering.
Önskvärt är att Växjö Vipers ökar publiksnittet, utvecklar kommunikation i
sina egna kanaler samt fortsätter sitt arbete med att öka synligheten lokalt
och nationellt.
Utifrån den samlade bedömningen föreslås sponsringen vara 200 000 kronor.
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Östers IF
Östers IF har ett starkt varumärke utifrån tradition, kännedom och tydlig
anknytning till staden Växjö. Föreningen har stort lokalt engagemang,
publiksnitt och synlighet trots att de idag inte spelar i högsta divisionen.
Önskvärt är att Östers IF avancerar till den högsta divisionen, arbetar mer
med inkludering, säkerställer möjligheten att delta oberoende av
funktionsförmåga, får fler aktiva flickor/damer i verksamheten, satsar på ett
seniordamlag och utvecklar kommunikationen med ökad lokal exponering.
Utifrån den samlade bedömningen föreslås sponsringen vara 180 000 kronor.
Växjö DFF
Som yngst förening i sammanhanget har Växjö DFF avancerat snabbt i
seriesystemen och lyckats komma till ett medlemsantal som ligger i paritet
till klubbar som startade långt tidigare. Växjö DFF bedriver idag utöver sin
ordinarie verksamhet flera projekt och har mycket på gång kring sitt sociala
ansvar.
Önskvärt är ett ökat publiksnitt, en verksamhet som är fullt inkluderande,
säkerställer möjligheten att delta oberoende av funktionsförmåga, lag för
pojkar/herrar, utvecklad kommunikation i egna kanaler och därigenom ökad
lokal exponering.
Utifrån den samlade bedömningen föreslås sponsringen vara 160 000 kronor.
De föreslagna nivåerna utgår från en budget på 1 miljon kronor. Detta ärende
behandlar de inkomna ansökningarna och tar höjd för eventuellt ytterligare
ansökningar och avancemang.
Ambitionen är att befintliga avtal ska omförhandlas till de nivåer som nu
antas men det bygger på att parterna kan enas. Om det inte går får avtalen
först löpa ut innan nya avtal kan ingås med de nya nivåerna.
Vidare är ambitionen att teckna koncernavtal med gemensam finansiering.
Detta kommer ske succesivt varefter avtal ska förnyas.
Beslutet skickas till
Kommunikationschefen
Ekonomi- och finanschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
37 (80)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

§ 227

Dnr 2018-00266

Rapport från arkivinspektioner 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
Bakgrund
Enligt Växjö kommuns arkivreglemente (antaget av kommunfullmäktige
2007-09-18, § 206) är kommunstyrelsen arkivmyndighet i Växjö kommun.
Arkivmyndigheten har tillsynen över att kommunens myndigheter fullgör
sina skyldigheter enligt arkivlagen och Växjö kommuns arkivreglemente.
Enligt reglementet ska hos arkivmyndigheten finnas ett kommunarkiv med
kommunarkivarie och till kommunarkivets uppgifter hör bland annat att
utöva tillsynen över kommunens myndigheter.
Tillsynen görs genom att kommunarkivarie gör arkivinspektioner hos
kommunens myndigheter. Inspektionerna genomförs över tvåårsperioder och
myndigheterna besöks därmed vartannat år. Beroende på myndighetens
storlek görs en inspektion för hela förvaltningen/bolaget/kommunalförbundet
eller flera inspektioner på olika enheter. Själva inspektionen består av en del
med frågor kring informations- och arkivhanteringen och en del där
förvaring av analogt arkivmaterial inspekteras. Vid inspektionerna ska
arkivansvarig och arkivombud delta och eventuellt kan även IT-samordnare,
systemförvaltare/-ansvarig och andra som arbetar mer omfattande med
dokumenthantering delta.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 275/2018 föreslagit att kommunstyrelsen antecknar
informationen till protokollet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2 maj 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att under
2017 har 37 arkivinspektioner genomförts för Värends
räddningstjänstförbund, Växjö Kommunföretag AB, Växjöbostäder AB,
Växjö Energi AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vidingehem AB,
Videum AB, kommunledningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, kulturoch fritidsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddskontoret,
överförmyndarkansliet, Samordningsförbundet Värend och tekniska
förvaltningen.
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Efter genomförd arkivinspektion skriver kommunarkivarie en rapport där
bland annat eventuella brister som har uppmärksammats vid inspektionen tas
upp.
Beslutet skickas till
Kanslichefen
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§ 228

Dnr 2018-00146

Ansökningar för integrationsmedel 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar nedanstående sju inkomna ansökningar
om integrationsmedel med följande belopp:

Ansökan
Kampsport för alla
Karriärsakademin
Läxhjälp
Fotboll och studiestöd
Mentor till mentor
Titta på film
Älskade barn

Förening
ATF Gym
Östers IF
Växjö DFF
Växjö Norra IF
Växjö Rödakorskrets
Folkets bio
Studiefrämjandet

Totalt

Sökta
medel
18 000
225 000
200 000
67 400
400 000
20 000
390 500

Förslag
beviljas
18 000
225 000
50 000
19 400
400 000
20 000
195 000

1 320 900 927 400

Kommunstyrelsen avslår följande fyra inkomna ansökningar om
integrationsmedel:
- Integration och Idrott; Araby IF (Sökta medel: 150 000)
- Vuxna vänner, Internationella vänner (Sökta medel: 120 000)
- My Dream now, Folkuniversitetet (Sökta medel: 800 000)
- Sommarsång, Studiefrämjandet (Sökta medel: 25 000)
Bakgrund
Växjö kommun arbetar aktivt för att möta de utmaningar som vi står inför
i fråga om arbetsmarknadsetablering, boende och utanförskap för Växjös nya
invånare. I Växjö kommuns budget finns tre integrationspolitiska mål:
•
•
•

Snabbare etablering av nyanlända
En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett
bakgrund
Minskad boendesegregation

Den 16 januari 2018 beslutade kommunstyrelsen att under 2018 fördela
medel i syfte att stärka nyanlända kvinnors och mäns, flickors och pojkars
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möjligheter till etablering i samhället och minska utanförskapet. Insatserna
ska syfta till att öka måluppfyllelsen för de integrationspolitiska målen.
Kommunstyrelsen prioriterar de ansökningar som syftar till att integrera
målgruppen i den sökande föreningens ordinarie verksamhet, verksamheter
med fokus på sysselsättning (speciellt för kvinnor) samt verksamheter som
visar på goda möjligheter att långsiktigt implementeras i ordinarie
verksamhet utan fortsatt kommunal finansiering.
Integrations- och mångfaldsberedningen har berett inkomna ansökningar och
lämnar förslag för beslut till kommunstyrelsen. Beredningen var enig i sitt
förslag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 276/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beviljar
följande sju inkomna ansökningar integrationsmedel: Kampsport för alla,
Karriärsakademin, Läxhjälp, Fotboll och studiestöd, Mentor till mentor, Titta
på film och Älskade barn. Vidare föreslås att följande fyra ansökningar
avslås: Integration och Idrott, Vuxna vänner/ Internationella vänner, My
Dream now och Sommarsång.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2 maj 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av kommunchefens skrivelse framgår även att
ansökningarna har bedömts utifrån angivna inriktningar i Riktlinjer
integrationsmedel. Bedömningen har utgått från att prioritera de ansökningar
som bedöms ge god effekt i förhållande till insats, som syftar till att integrera
målgruppen i den ordinarie verksamheten och särskilt de insatser som har
fokus på ökad sysselsättning för målgruppen.
De föreningar som beviljas medel kommer att bjudas in till en arbetsdag för
att utbyta kunskap och erfarenheter kring sina respektive verksamheter.
Växjö kommun kommer i samband med detta att hålla i ett utbildningspass
kring mångfaldsfrågor. Under 2019 kommer de föreningar som beviljas
medel kallas till en obligatorisk workshop för att återrapportera resultatet av
projektet vilket då blir en uppföljning av utbetalda medel.
Återbetalningskrav föreligger för ej genomförda projekt, varför slutlig
utbetalning kan komma att bli lägre än totalt beviljade belopp.
Totalt inkom elva ansökningar om integrationsmedel 2018.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Malin Lauber (S): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Utbildningsnämnden
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§ 229

Dnr 2018-00288

Investeringsbeslut - utbyggnad av Geometriparken
inom Limnologen syd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner investeringen avseende utbyggnad av
Geometriparken inom området Limnologen Syd på Teleborg i Växjö.
Kommunstyrelsens del av investeringen är ca 7 Mkr exklusive moms och är
baserat på inkomna anbud.
Reservation
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Under 2014 vann detaljplanen, Växjö 12:10 (Limnologen Syd) Teleborg i
Växjö, Växjö kommun, laga kraft. Syftet med detaljplanen är att skapa
förutsättningar för en hållbar stads/bebyggelseutveckling. Detaljplanen
tillåter en byggnation på 4-8 våningar med ändamålen centrum, bostäder och
parkeringsanläggning. Detaljplanen innehåller även ett stort område för
park/natur som kallas för Geometriparken.
Inom området pågår förnärvarande byggnation av ca 220 bostäder som
kommer att färdigställas under 2018-2019. Ytterligare ca 300 bostäder
kommer att byggas inom området innan det är fullt färdigt. I tidigare etapper
av utbyggnaden av området så har gator samt vatten- och avloppsledningar
iordningställts.
Utbyggnationen av Geometriparken kostar ca 13,8 Mkr och är tänkt att
genomföras under 2018. Upphandlingen av anläggningsarbetena är gjord
genom en förnyad konkurrensutsättning inom befintligt ramavtal. Då
Geometriparken är en stadsdelspark och kommer att nyttjas av både de som
bor i området Limnologen Syd men även av övriga delar av Teleborg, ska
den finansieras till hälften av kommunstyrelsens exploateringsbudget och till
hälften av tekniska nämnden.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 277/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
investeringen avseende utbyggnad av Geometriparken inom området
Limnologen Syd på Teleborg i Växjö. Kommunstyrelsens del av
investeringen är ca 7 Mkr exklusive moms och är baserat på inkomna anbud.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 8 maj 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av kommunchefens skrivelse framgår att
Geometriparken byggs ut som en del i genomförandet av detaljplan för
området Limnologen Syd. Då allt fler bostäder byggs intill Trummens strand
och inom Universitetsområdet ökar behovet av en offentlig park- och
lekmiljö i närheten av bostadsbebyggelsen.
Utformningen av parken bygger på olika geometriska former som varit
traditionella gestaltningselement i äldre parker. I Geometriparken får de ett
nytt uttryck och utgör en bas för såväl mötesplatser som lekplats och större
parkrum. Kopplingen till universitetet innebär att det finns en pedagogisk
möjlighet att utveckla och visa på pedagogik i utemiljö.
I samband med exploateringen byggs det även en förskola i bottenplan på ett
av bostadskvarteren, Geologen. För att tillgodose förskolan med en
tillräckligt stor utemiljö, byggs en lekplats som kan nyttjas av förskolan
inom parkområdet.
Yrkanden
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att ta fram förslag på ett
billigare alternativ.
Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar först om ärendet ska behandlas på dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att det ska behandlas på dagens
sammanträde.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på att ärendet ska avgöras idag.
Nej för att rösta på Gunnar Storbjörks (S) yrkande.
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Omröstningsresultat i frågan om återremiss
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag med nio ja-röster
mot sex röster för Gunnar Storbjörks (S) yrkande.
Ledamöter
Malin Lauber, S
Per Schöldberg, C
Oliver Rosengren, M
Catharina Winberg,
M
Eva Johansson, C
Cheryl Jones Fur,
MP
Nils Fransson, L
Jon Malmqvist, KD
Tomas Thornell, S
Martin Edberg, S
Gunnar Storbjörk, S
Rose-Marie
Holmqvist, S
Carin Högstedt, V
Ellen Franzén, Anna Tenje, M
(ordförande)
Omröstningsresulta
t

Tjänstgörand
e ersättare

J
a

Ne Avstå
j
r
Nej

Frånvarand
e

Ja
Ja
Ja
Irène Bladh, M

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Julia Berg, S

Nej
Ja
Ja
9

6

Beslutsordning övriga yrkanden
Därefter frågar ordförande Anna Tenje (M) om Cheryl Jones Furs yrkande
kan antas och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Planeringschefen
Tekniska nämnden
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§ 230

Dnr 2018-00295

EU-projekt NATURE
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att i samråd med berörda
förvaltningar utse en förvaltning som projektägare, samt utse arbetsgrupp att
ta fram en projektansökan.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att underteckna
ansökningar, ekonomiska redovisningar och övriga handlingar inom ramen
för projektet.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att genom utsedd
förvaltning genomföra det projekt som beviljas medel av givet att det blir
antaget.
Bakgrund
Växjö kommun uppmärksammar att gröna värden har betydelse för
hållbarhet i stad och landsbygd. Grönstrukturprogrammet som antogs 2013
antogs som ett planeringsunderlag för Växjös fortsatta utveckling.
Programmet uppmärksammade samhällets behov av gröna stråk, parker,
naturområden, odlingsmarker och lyfte fram dessas betydelse för ett
klimatanpassat samhällsbyggande och biologisk mångfald.
Sedan 2013 har de gröna värdenas betydelse fått en allt större
uppmärksamhet i Sverige och övriga världen. Fler och fler städer har
uppmärksammat begrepp såsom ekologisk kompensation och
ekosystemtjänster1 samt startat en process att öka gröna värdenas betydelse i
planprocessen. Detta drivs på av nationella etappmål som fordrar att
betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster skall vara
allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska
avväganden och andra beslut i samhället senast 2018.
I Växjö har detta påverkat målarbetet och därmed kommunstyrelsens
internbudget för 2018 definierat uppdraget att kommunen skall ’ta fram en
strategi för hur vi integrerar ekosystemtjänster i samhällsbyggandet under
året. En process har därför påbörjats för att identifiera åtgärder som skulle
behövas för att få ekosystemtjänster till en naturlig del i planarbetet.
Processen har identifierat ett behov av kunskaps- och medvetandehöjning på
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alla nivåer, visat behov av ökat samarbete mellan relevanta parter samt visat
på ett behov att vidareutveckla planprocesser med avseende på
grönstrukturfrågor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 298/2018 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att i samråd med berörda
förvaltningar utse en förvaltning som projektägare, samt utse arbetsgrupp att
ta fram en projektansökan.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att underteckna
ansökningar, ekonomiska redovisningar och övriga handlingar inom ramen
för projektet.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att genom utsedd
förvaltning genomföra det projekt som beviljas medel av givet att det blir
antaget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 15 maj 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger
människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Interreg
Europaprogrammet är ett EU program som verkar över hela Europa och
syftar till att samarbetande projektmedlemmar skall utbyta erfarenheter runt
en gemensam fråga som har EU intresse, med målet att påverka relevanta
regionala och/eller lokala policys inom området.
Ett Interreg Europaprojekt har vanligen en total budget på mellan 10–20
miljoner kronor och pågår vanligen mellan 3–5 år (i två faser) där den sista
är en genomförandefas som kan betala för vissa pilotaktiveter. Programmet
har en finansieringsgrad på 85 procent. Delfinansieringen sker vanligen
genom att deltagande städer bidrar med arbetstid.
Växjö har fått en inbjudan att delta i projektet NATURE från staden Nice,
Frankrike. NATURE har projektmålet att förbättra policys kopplat till grön
och blå infrastruktur i städer och omgivande områden för att värna för
hållbara ekosystem, minska hot mot biologisk mångfald samt skydda sårbara
landskap. Projektet kommer ha projektparter från Frankrike, Tyskland,
Italien, Kroatien, Rumänien och avser söka för 3 + 2 års implementering.
Inbjudan till projektdeltagande har utvärderats av representanter från
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kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen i samråd med
Nice kommun och Näringsdepartementet (kontaktpunkt för Interreg Europa i
Sverige). Gruppen bedömer att NATURE-projektet skulle kunna fungera
som plattform för att genomföra många av de aktiviteter som anses behövas
för att integrera ekosystemtjänster i samhällsbyggnadsprocessen.
Gruppen bedömer att projektet skulle kunna finansiera en tjänst att driva
arbetet med ekosystemtjänster, skapa en arena för kunskaps/medvetandeutveckling samt utgöra en plattform för att utveckla den
metod/process som anses behövas för att integrera ekosystemtjänster som en
naturlig del av samhällsplaneringscykeln och kopplas till Agenda2030.
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP) med instämmande av Carin Högstedt (V): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Utvecklingschefen
Planeringschefen
Hållbarhetschefen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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§ 231

Dnr 2018-00182

Växjö kommuns mångfaldspris 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommuns mångfaldspris 2018
tilldelas:
• Naimul Abd
• Disa Horner och Julia Desirée Obitian
2. Kommunstyrelsen fördelar hälften vardera av prissumman (15 000 kronor)
till de ovan beskrivna pristagarna.
3. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrund
Växjö kommuns mångfaldspris delas ut för att uppmärksamma växjöbor,
företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö
kommunkoncernen som bedrivit ett målmedvetet arbete för mångfald,
sammanhållning och likabehandling av människor. Mångfaldspriset är en del
av Växjö kommunkoncerns arbete för att uppnå de målsättningar som finns i
mångfaldsprogrammet.
Priset är tvådelat men kan också delas ut till antigen bara samhällsperspektiv
eller verksamhets- och medarbetarperspektiv beroende på de nomineringar
som inkommit just det året.
• Ett pris för samhällsperspektivet "Ett sammanhållet Växjö" för företag,
organisationer, enskilda personer.
• Ett för verksamhet- och medarbetarperspektivet för Växjö kommuns
verksamheter/arbetsplatser.
Priset kan delas ut till fysiska och juridiska personer med anknytning till
Växjö kommun. Såsom växjöbor, företagare, organisationer och föreningar.
Priset kan delas ut till samma mottagare mer än en gång, men inte två år i
rad. Om ingen lämplig mottagare av priset kan utses, ska priset inte delas ut.
Priset består av ett diplom, ett konstverk och/eller en summa pengar till ett
totalt värde av maximalt 50 procent av prisbasbeloppet (44 800 kronor år
2017). Fördelning av pengasumman mellan pristagarna beslutas av
Kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Ärendet har beretts av integrations- och mångfaldsberedningen den 25 april
2018 och beredningen lämnar nu förslag till pristagare och motivering för
beslut av kommunstyrelsen utifrån de bestämmelser som gäller för
närvarande.
Integrations- och mångfaldsberedningen har föreslagit nedanstående
pristagare med motivering:
Naimul Abd
För entreprenören Naimul Abd är Växjö en drömstad där allt är möjligt om
man fokuserar på tillväxt och mångfald! Naimul har varit i Sverige i knappt
fyra år. Han har bidragit till att flertalet Växjöbor inspirerats att utveckla sitt
entreprenörskap. Han vill bidra till ett Växjö där alla Växjöbor växer,
utvecklas, trivs och lever utifrån sina egna önskemål och individuella
förutsättningar som inte begränsas eller hindras av andras föreställningar om
individens tillhörighet och bakgrund. Som den serieentreprenör och
investerare han är, vill han göra Växjö till en Silicon Valley - fokuserad på
mångfald. Han har lanserat flera tech-start-ups där han har bidragit till
etableringen av mer än 30 entreprenörer – alla med olika personligheter,
bakgrund, ursprung, åldrar och erfarenheter. Genom dessa start-ups har han
bidragit till skapandet av digitala verktyg till nytta för invånare och lika
rättigheter och möjligheter för alla. Genom sin rika globala erfarenhet av
entreprenörskap har han dessutom lyckats hjälpa många personer med annan
etnisk bakgrund att utveckla sina företag. För det och mycket annat erhåller
Naimul Abd att uppmärksammas genom Växjö kommuns mångfaldspris
2018.
Disa Horner och Julia Desirée Obitian
Disa Horner och Julia-Desirée Obitian startade tillsammans uppropet
#tystiklassen som en del i #metoo. Ett antal vittnesmål om övergrepp,
trakasserier och ofredanden samlades in från förskola till gymnasiet och ett
urval av dessa publicerades i DN. Målet var att uppmärksamma det
strukturella problem som sexuellt våld och ofredande i skolan innebär. Det är
viktigt att unga människors röster får höras, och tack vare #tystiklassen har
många bollar satts i rullning av politiker, skolor och eldsjälar. Disa och Julia
har ett samhällsengagemang och vågar ta ställning och stå upp för de som är
utsatta i samhället. De är med och påverkar den riktning samhället ska ta från
nu och in i framtiden. Disa och Julia uppmärksammas och erhåller Växjö
kommuns mångfaldspris 2018 för att de är viktiga förebilder för andra.
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Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Malin Lauber (S), Carin
Högstedt (V), Cheryl Jones Fur (MP) och Per Schöldberg (C): Bifall till
integrations- och mångfaldsberedningens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt integrations- och mångfaldsberedningens
förslag.
Beslutet skickas till
Pristagarna
Hållbarhetschefen
Integrations- och mångfaldsberedningen
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§ 232

Dnr 2018-00287

Informationsförlust av metadata till bilder
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationsförlusterna av metadatan och
beslutar att de bilder som finns ska arkiveras utan dess metadata.
2. Kommunstyrelsen beslutar att inga andra åtgärder ska vidtas för att
återställa den metadata som gått förlorad, eftersom det skulle
innebära en allt för stor kostnad.
Bakgrund
Systemet ImageVault togs i bruk 2006 och stängdes ned i december 2017.
Systemet fungerade som bildbank och var integrerad med Växjö kommuns
webbplatser i systemet Episerver. Ett representativt urval (266 stycken) av
kommunikationsenhetens bilder från olika årtal sparades ned från systemet
innan det stängdes, i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Dock kom
inte metadatan med i uttaget av bilder, trots att det saknas ett gallringsbeslut.
Exempel på metadata är fotografens namn, när och var bilden är tagen, i
vilka sammanhang den användes med mera.
Kommunikationsenheten har vid olika tillfällen genom åren även lämnat
bilder (uppskattningsvis 20 000 stycken) för slutarkivering hos
kommunarkivet. Det saknas metadata för samtliga bilder. Även här saknas
gallringsbeslut för metadatan.
Kommunarkivet uppmärksammade i mars månad kommunikationsenheten
på informationsförlusten av metadata eftersom det inte är juridiskt rätt att
gallra information utan ett gallringsbeslut. Kommunarkivet
uppmärksammade även att bilderna i det urval som gjorts från ImageVault
inte överensstämde med tidigare leveranser av bilder som lämnats till
kommunarkivet för slutarkivering, från kommunikationsenheten. Urvalet
från ImageVault innehöll endast bilder från kommunikationsenheten, medan
tidigare leveranser även innehöll bilder och information från andra
förvaltningar och bolag. Kommunikationsenheten har antingen stått som
upphovsman till bilderna eller samlat in och tagit över dem, samt lämnat
dem till kommunarkivet för slutarkivering.
Ärendet behöver behandlas av kommunstyrelsen då det är nödvändigt med
en bedömning av eventuella åtgärder.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 278/2018 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen noterar informationsförlusterna av metadatan och
beslutar att de bilder som finns ska arkiveras utan dess metadata.
2. Kommunstyrelsen beslutar att inga andra åtgärder ska vidtas för att
återställa den metadata som gått förlorad, eftersom det skulle
innebära en allt för stor kostnad.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 8 maj 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det finns tre
alternativ:
1. Kommunstyrelsen noterar informationsförlusterna men beslutar att de
bilder som finns ska arkiveras utan dess metadata. Inga åtgärder vidtas
för att återställa den metadata som gått förlorad.
Bilder från tidigare leveranser behöver dock konverteras och migreras till
en arkivvänlig lagringsyta. Detta arbete utförs av kommunarkivet.
Därmed följs delvis dokumenthanteringsplanen, 2 § i Växjö kommuns
arkivreglemente 2007 och arkivlag 1990:782.
2. Kommunikationsenheten lägger resurser på att försöka återställa
informationsförlusterna från systemet ImageVault. Därmed följs
dokumenthanteringsplanen ytterligare, 2 § i Växjö kommuns
arkivreglemente 2007 och arkivlag 1990:782.
3. Kommunikationsenheten lägger resurser på att försöka återställa
informationsförlusterna för samtliga bilder som lämnats för
slutarkivering. Därmed följs dokumenthanteringsplanen, 2 § i Växjö
kommuns arkivreglemente 2007 och arkivlag 1990:782.
För att återställa informationsförlusterna av metadatan krävs det att minst en
person från kommunikationsenheten går igenom samtliga bilder, går igenom
avtal och annat relevant underlag och kontaktar tidigare fotografer samt
tidigare och nuvarande medarbetare. Eftersom kontakt krävs med andra
medarbetare belastar eventuella åtgärder (alternativ 2 och 3) även bolag och
andra förvaltningar. Dessutom krävs det att en person från kommunarkivet
fungerar som stöd i arbetet. En stor del av bilderna finns idag på disketter,
cd-skivor och andra lagringsytor som behöver migreras och eventuellt också
senare konverteras och migreras till en arkivvänlig lagringsyta och ett
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arkivvänligt format.
Kommunikationsenheten saknar i dagsläget resurser för att återställa den
raderade informationen, bland annat på grund av att intranätprojektet är i
startgroparna. För att återställa informationen krävs ökade resurser, vilket
löses antingen genom att befintlig personal på kommunikationsenheten
prioriterar frågan och åsidosätter ordinarie arbetsuppgifter, eller genom att
sätta in extra resurser.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunikationschefen
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§ 233

Dnr 2018-00245

Skrivelse rörande samverkansteam för stöd vid
vårdnadstvister- Oliver Rosengren (M) och Jon
Malmqvist (KD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att söka samarbete med
Stiftelsen Allmänna Barnhuset och pröva förutsättningarna för att införa
samverkansteam till stöd för barnets bästa vid vårdnadstvister.
Bakgrund
Oliver Rosengren (M) och Jon Malmqvist (KD) har i en skrivelse inkommen
till kommunstyrelsen den 17 april 2018 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att söka samarbete med Stiftelsen Allmänna
Barnhuset och pröva förutsättningarna för att införa samverkansteam till stöd
för barnets bästa vid vårdnadstvister.
Rosengren och Malmqvist skriver att varje år är närmare 50 000 barn med
om att deras föräldrar separerar. För de flesta familjer innebär det en
omställning, men i de fall det resulterar i långdragna och konfliktfyllda
vårdnadstvister riskerar det att varaktigt påverka barnet negativt.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har haft i uppdrag att pröva om ett samordnat
tvärprofessionellt stöd kan bidra till att konflikter mellan föräldrar minskar
och på så sätt minimera de skadeverkningarna konflikterna kan få för barnet
och föräldrarna.
Projektet Samverkansteam vid separation har genomförts i ett flertal
kommuner i Sverige. Socialtjänsten är den huvudsakliga parten, men de
tvärprofessionella teamen omfattar även elevhälsan och regionens barnhälsa.
Utvärderingen visar att tvärprofessionella team och systematiskt arbetssätt,
som är grunden för de så kallade samverkansteamen, minskat
vårdnadstvisterna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 260/2018 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att söka samarbete med Stiftelsen Allmänna
Barnhuset och pröva förutsättningarna för att införa samverkansteam till stöd
för barnets bästa vid vårdnadstvister.
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Yrkanden
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Oliver Rosengren (M) och Ellen
Franzén (-): 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
Kommunchefen
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§ 234

Dnr 2018-00260

Skrivelse om trygghetsarbete- Anna Tenje (M) och Jon
Malmqvist (KD)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att föra dialog med
Citysamverkan, handlare i centrala Växjö, polis och berörda myndigheter
för att säkerställa samordningsvinster.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram
kostnadsunderlag för beslut, avseende införande av trygghetsjour av
ambulerande ordningsvakter tillsammans med befintliga kompetenser i
mobila team och fältgrupper, samt intensifiering av kameraövervakning
på strategiskt viktiga områden i Växjö.
Bakgrund
Anna Tenje (M) och Jon Malmqvist (KD) har i en skrivelse inkommen i
april 2018 föreslagit att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att:
• föra dialog med Citysamverkan, handlare i centrala Växjö, polis och
berörda myndigheter för att säkerställa samordningsvinster.
• ta fram kostnadsunderlag för beslut, avseende införande av
trygghetsjour av ambulerande ordningsvakter tillsammans med
befintliga kompetenser i mobila team och fältgrupper, samt
intensifiering av kameraövervakning på strategiskt viktiga områden i
city.
Tenje och Malmqvist skriver att trots ett intensivt trygghetsarbete, där
samarbetet mellan kommun, polis och berörda myndigheter har fördjupats är
otrygghetsfrågan fortfarande aktuell, och otryggheten i flera stadsdelar ökar.
Man vill nu ta nästa steg och göra ett rejält krafttag kring trygghetsarbetet i
dialog med berörda aktörer. Andra kommuner har liknande modeller med
kameraövervakning, ambulerande ordningsvakter och orossamtal med
ungdomar i riskzonen. Dessa åtgärder kan kombineras på Växjös redan
befintliga trygghetsinsatser och förstärka det förebyggande arbetet, så att
tryggheten bland handlare och besökare i stan ökar. Vi har sedan tidigare fört
fram kameraövervakning och fokus på proaktivt arbete med ungdomar
genom bland annat vår fältgrupp och nattvandringar. Nu vill vi stärka det
fokuset på trygghetsarbetet ytterligare genom att utöka insatserna.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 261/2018 föreslagit nedanstående beslut:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att föra dialog med
Citysamverkan, handlare i centrala Växjö, polis och berörda myndigheter
för att säkerställa samordningsvinster.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram
kostnadsunderlag för beslut, avseende införande av trygghetsjour av
ambulerande ordningsvakter tillsammans med befintliga kompetenser i
mobila team och fältgrupper, samt intensifiering av kameraövervakning
på strategiskt viktiga områden i Växjö.
Yrkanden
Jon Malmqvist (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 235

Dnr 2018-00072

Skrivelse om kompetensförsörjningsstrategi Catharina Winberg (M)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att intensifiera arbetet med
de processer som framgår av kommunchefens skrivelse, daterad 4 maj 2018,
som är förutsättningar för att få inbyggda rutiner där vi kontinuerligt jobbar
med kompetensförsörjning. Därigenom skapas en naturlig rörlighet i vår
kommunkoncern där utveckling och karriärsbyten i och mellan förvaltningar
och bolag skapas och som kan stödja den enskildes möjligheter och dess
olika faser i livet. Finansiering sker vid behov med eget kapital.
Bakgrund
Catharina Winberg (M) har i en skrivelse, inkommen 23 januari 2018,
föreslagit att kommunchefen får i uppdrag att ta fram en
kompetensförsörjningsstrategi som är koncernövergripande och som visar
behoven från nu och tre år framåt, samt vilka aktiviteter och initiativ,
förutom processarbetet, som behöver göras för att lyckas med att täcka
behovet.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 54/2018 föreslagit att
kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att intensifiera arbetet med
de processer som framgår av kommunchefens skrivelse, daterad 4 maj 2018,
som är förutsättningar för att få inbyggda rutiner där vi kontinuerligt jobbar
med kompetensförsörjning. Därigenom skapas en naturlig rörlighet i vår
kommunkoncern där utveckling och karriärsbyten i och mellan förvaltningar
och bolag skapas och som kan stödja den enskildes möjligheter och dess
olika faser i livet. Finansiering sker vid behov med eget kapital.
Yrkanden
Catharina Winberg (M) med instämmande av Per Schöldberg (C): Bifall till
organisations- och personalutskotts förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och personalutskottets
förslag.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
HR-chefen
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§ 236

Dnr 2018-00110

Motion om att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att hänvisa till Växjö
Kommunföretag AB:s (VKAB) beslut i § 63/2018 där det framgår att de
fortsätter att följa utvecklingen i frågan och att jobbar aktivt med det de kan
påverka för att uppnå så låga hyror som möjligt.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) har i motion, daterad 6 februari 2018, föreslagit att
kommunfullmäktige hemställer till VKAB att möjliggöra byggandet av fler
hyresrätter till rimliga priser. I motionen hänvisas till andra kommuners
byggande med flera exempel på hur man skulle kunna gå till väga för att
uppnå rimligare hyror och att Växjö kommun kan lära av andra kommuner.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 263/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen med att hänvisa till Växjö Kommunföretag AB:s (VKAB) beslut i
§ 63/2018 där det framgår att de fortsätter att följa utvecklingen i frågan och
att jobbar aktivt med det de kan påverka för att uppnå så låga hyror som
möjligt.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Malin Lauber (S):
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att ge VKAB i uppdrag att
intensifiera arbetet med att bygga billigare och med rimliga hyror samt att
redovisa arbetet senast den 31 december 2018.
Catharina Winberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 237

Dnr 2018-00201

Motion om rätt till arbetskläder för personal inom
förskole- och fritidshemsverksamhet i Växjö kommunAnn-Christin Eriksson (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med utbildningsnämndens
beslut i § 91/2018, där det hänvisas till att varje enhet redan har möjlighet att
besluta om införskaffandet av utomhuskläder.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Ann-Christin Eriksson (V) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige
uppdrar till utbildningsnämnden att tillhandahålla personalen inom förskoleoch fritidsverksamheten i Växjö kommun ändamålsenliga arbetskläder för
utomhus bruk.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 279/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
motionen i enlighet med utbildningsnämndens beslut i § 91/2018, där det
hänvisas till att varje enhet redan har möjlighet att besluta om
införskaffandet av utomhuskläder.
Utbildningsnämnden har i § 91/2018 yttrat sig enligt nedan:
Nämnden avslår skrivelsen med hänvisning till att varje enhet redan har
möjlighet att besluta om införskaffande av utomhuskläder.
Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att fråga förvaltningens förskolor
och fritidshem om de gör inköp av arbetskläder eller ej; och i de fall de inte
gör det vad detta beror på. Förvaltningschefen ska återrapportera en
sammanställning av svaren till nämnden på kommande sammanträde.
Yrkanden
Martin Edberg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 238

Dnr 2018-00168

Motion om avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar
med funktionsvariationer som måste använda
färdtjänst- Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt
(V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att Region Kronoberg redan
har fattat beslut om avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar som använder
färdtjänst.
Bakgrund
Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V) har i en motion inkommen
den 13 mars 2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att
skolungdomar med funktionsvariationer, och som på grund av
funktionsnedsättningen måste använda färdtjänst för förflyttning, istället för
kollektivtrafik, beviljas avgiftsfri resa på samma sätt som övriga berörda
skolungdomar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 286/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar
motionen med att uppdra till kommunstyrelsen att diskutera frågan med
Region Kronoberg för att få till stånd en positiv lösning.
Arbetsutskottet beslutade samtidigt att uppdra till kommunstyrelsens
presidium att omgående inleda förhandlingar med Region Kronoberg i
frågan.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 6 april 2018 redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår att det i länet genomfördes en skatteväxling avseende
kollektivtrafiken år 2013, och att det därmed är Region Kronoberg i
egenskap av Regional Kollektivtrafikmyndighet som kommer att
administrera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under skollov. Något
slutligt beslut om detta samt detaljerna för hur detta skall hanteras har dock
ännu inte fattats.
Vidare konstateras att det är Region Kronoberg som fastställer taxorna för
färdtjänstresorna i Växjö kommun i enlighet med det avtal som kommunen
ingick med regionen 2012. Samma taxor och regelverk gäller för alla de fem
kommuner som överlåtit sina uppgifter enligt Lag (1997:736) om Färdtjänst
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till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Om någon ändring av
färdtjänsttaxan skall göras måste det vara gemensamt för alla ingående
kommuner.
Av ovan skäl anser kommunledningsförvaltningen att motionen borde ställas
till regionfullmäktige
Yrkanden
Anna Tenje (M) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att Region Kronoberg redan
har fattat beslut om avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar som använder
färdtjänst.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet.
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§ 239

Dnr 2018-00173

Medborgarförslag om cykelbro mellan Hovshaga och
Öjaby
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om en cykelbro mellan
Hovshaga och Öjaby, med hänsyn till kostnaden jämfört med nytta.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i mars 2018 föreslås att Växjö kommun
bygger en cykelbro mellan Hovshaga och Öjaby, vilket gör det möjligt att ta
cykeln till Småland Airport från Hovshaga. Förslagsställaren menar att
denna lösning även skulle bidra till miljövinster då många troligtvis kommer
välja att ta cykeln istället för bilen även i andra avseenden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 280/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget om en cykelbro mellan Hovshaga och Öjaby, med
hänsyn till kostnaden jämfört med nytta.
Tekniska nämnden har i § 80/2018 föreslagit fullmäktige att avslå önskan
om en cykelbro mellan Hovshaga och Öjaby, med hänsyn till kostnaden
jämfört med nytta.
Yrkanden
Gunnar Storbjörk (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 240

Dnr 2018-00090

Fördjupad prognos efter april 2018 för Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner Fördjupad prognos 2018 med ekonomiskt
utfall till och med april.
Bakgrund
Ekonomikontoret har per den 30 april 2018 sammanställt en fördjupad
prognos för helåret 2018 med ekonomiskt utfall till och med april.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 270/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner Fördjupad prognos 2018 med ekonomiskt utfall till och med
april.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 14 maj 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att efter fyra månader
redovisar Växjö kommun ett positivt resultat om 95 miljoner kronor vilket är
93 miljoner bättre än periodiserad budget.
Prognosen för 2018 indikerar ett helårsresultat om 50 miljoner kronor vilket
är 43 miljoner bättre än budget. I det prognosticerade resultatet ingår
exploateringsvinster med 80 miljoner kronor.
VKAB-koncernen visar ett resultat efter fyra månader om 191 miljoner
kronor. Helårsprognosen visar ett resultat om 267 miljoner kronor vilket är
76 miljoner bättre än budget. Avvikelsen beror framförallt på
realisationsvinster vid försäljning av fastigheter.
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§ 241

Dnr 2018-00277

Samverkansavtal med Trafikverket om medfinansiering
av trafiklösning för Växjö västra verksamhetsområdet
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal med Trafikverket om
medfinansiering av trafiklösning för Växjö västra verksamhetsområdet.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att
underteckna avtalet.
Bakgrund
Med anledning av planläggning och etablering av Växjö Västra
Verksamhetsområde i Öjaby, väster om riksväg 30 och Småland Airport, har
detta medfinansieringsavtal arbetats fram av representanter från kommunen
och Trafikverket. Etableringen av verksamhetsområdet kommer att kräva
anslutning till det statliga vägnätet via Härlövsvägen samt genom två
anslutningar söder om Härlövsvägen mot riksväg 30. En åtgärdsvalsstudie
avseende dessa anslutningar har genomförts, vilken visar på att lämplig
åtgärd är etablering av två cirkulationsplatser utmed riksväg 30, söder om
Härlövsvägen, samt vissa kompensationsåtgärder i det övriga statliga
vägnätet. Dessa kompensationsåtgärder kommer att bestå i delombyggnad av
trafikplats Helgevärma (riksväg 23/25) för att klara den trafikbelastning som
verksamhetsområdet kommer att generera i denna punkt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 281/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner samverkansavtal med Trafikverket om medfinansiering av
trafiklösning för Växjö västra verksamhetsområdet samt att
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att
underteckna avtalet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 7 maj 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kommunledningsförvaltningens bedömning är att åtgärden är en
förutsättning för att kunna etablera verksamhetsområdet. Den genomförda
åtgärdsvalsstudien visar på att det finns två möjligheter att lösa
verksamhetsområdets anslutning mot riksväg 30 i höjd med Nylandavägen.
Den ena delen motsvarar en fullskalig trafikplats till en kostnad av ca 70
miljoner kr och den andra lösningen består i en större cirkulationsplats i
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kombination med en s.k. kompensationsåtgärd i det större övergripande
vägnätet i Växjö. Denna kompensationsåtgärd måste till för att
cirkulationsplatsen skall anses vara genomförbar och tillräcklig. Kostnad för
detta alternativ bedöms till ca 42 miljoner kr, 27 miljoner för
cirkulationsplatsen och 15 miljoner för kompensationsåtgärden. I båda
alternativen är den andra, den sydligaste, cirkulationen kostnadsberäknad till
ca 8 miljoner kronor. De nu aktuella åtgärderna i enlighet med rubricerat
sam- och medfinansieringsavtal anses vara de mest kostnadseffektiva och
lämpliga i samband med etablering av Växjö Västra Verksamhetsområde.
Åtgärderna utgör dessutom en förutsättning från Trafikverkets sida för att
området överhuvudtaget skall få anslutas till riksväg 30 och kommunen med
samarbetspartner förutsätts bekosta och finansiera samtliga åtgärder då det är
verksamhetsområdet som förorsakar åtgärderna.
Ovan nämnda kostnader skall fördelas mellan Växjö kommun och
samarbetspartnern Hovs Mark & Maskin, vilka båda är delägare av
exploateringsområdet. Denna kostnadsfördelning beror på hur kommande
detaljplan utformas och förhandlas fram i kommande exploateringsavtal.
Yrkanden
Anna Tenje (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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§ 242

Dnr 2018-00282

Ansökan om lån till Växjö Innebandyarena AB gällande
utveckling av Fortnox arena
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller låneansökan från Växjö Innebandyarena AB
om högst 1,6 mkr för utveckling av Fortnox arena. Lån ges med
marknadsmässig ränta och påslag motsvarande borgensavgiften.
Bakgrund
Ansökan har inkommit från Växjö Innebandyarena AB (VIAB) om lån
gällande utveckling av Fortnox arena. Ansöker avser ett lån på 1,6 mkr med
syfte att planera för en utveckling av Fortnox arena.
Fortnox arena innehåller idag två fullstora hallar för innebandy eller andra
aktiviteter. På aktuell fastighet (Värendsvallen 12) finns möjlighet att bygga
ut motsvarande ytterligare en hall. VIAB har nu långt gångna planer på att
bebygga denna yta. Utbyggnadsprojektet innehåller tre mindre planer 10*20
m, fyra omklädningsrum, kök, matsal, förskola och bostäder. VIAB har för
avsikt att sälja byggrätten för bostäder, hyra ut förskolelokalen och själva
driva resterande delar. För att komma vidare i denna planering behöver
VIAB öka likviditeten och ansöker därför om detta lån.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 282 föreslagit att kommunfullmäktige bifaller
låneansökan från Växjö Innebandyarena AB om högst 1,6 mkr för
utveckling av Fortnox arena. Lån ges med marknadsmässig ränta och påslag
motsvarande borgensavgiften.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 8 maj 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att intentionerna i
aktuellt projekt har presenterats på kommunalrådsberedning
och kultur- och fritidsnämndens presidium. VIAB har justerat projektet efter
kommunens synpunkter och bedömningen är att projektet anses intressant
och genomförbart.
VIAB och ägarföreningarna har en ansträngd ekonomi. Om aktuellt projekt
genomförs skulle VIAB stärkas och bli en mer stabil låntagare till
kommunen.
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VIAB har 2018-04-30 en total låneskuld hos kommunen på 62,1 mkr. När
Fortnox arena var nybyggt uppgick lånet till 69,3 mkr. Lånet är uppdelat i tre
delar med spridning på löptid. Räntesats har bestämts av den ränta
Kommuninvest erbjuder plus motsvarande borgensavgift på 0,8 procent.
Då aktuell låneansökan avser ett mindre lån under begränsad tid så föreslås
att detta nya lån läggs upp med tre månader rörlig ränta, med påslag
motsvarande borgensavgiften och utan amortering. Nytt beslut om lån tas när
VIAB återkommer med ansökan om bidrag och lån för själva byggprojektet.
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§ 243

Dnr 2018-00211

Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för
Samordningsförbundet Värend.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Värend
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Jäv
Martin Edberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta
ärende.
Bakgrund
Medlemmar i Samordningsförbundet Värend 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.
Beträffande finansieringen står Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
för 50 procent och Region Kronoberg för 25 procent. Alvesta kommun,
Tingsryds kommun och Växjö kommun står tillsammans för resterande 25
procent.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 283/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Värend samt att
kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Värend
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
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§ 244

Dnr 2018-00262

Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria
läkemedel
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förslag redovisat i bilaga angående taxa för
kommunens tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel. Taxan träder i kraft 1 januari 2019.
Bakgrund
Kommunen får enligt § 23 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel ta ut en avgift för sin kontroll. Nuvarande taxa enligt lagen
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel antogs av
kommunfullmäktige i § 264/2010 och trädde i kraft den 1 januari 2011.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 252/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar
förslag redovisat i bilaga angående taxa för kommunens tillsyn enligt lagen
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Taxan träder i kraft 1
januari 2019.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 50/2018 föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att anta det i bilagan redovisade förslaget
angående taxa för kommunens tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel
med vissa receptfria läkemedel.
Dagens taxa är i behov av revidering. Timavgiften ska täcka de kostnader
som nämnden har för kontrollen. Nuvarande timavgift är 700 kronor och
täcker inte miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader för kontroll enligt
lagen. Som jämförelse har taxan (timavgiften) enligt miljöbalken justerats
upp från 700 kronor år 2010 till 897 kronor år 2018. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har motsvarande kostnader för kontrollen enligt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel som nämnden har för tillsyn enligt
miljöbalken. För att behålla en bra kostnadstäckning i framtiden bör avgiften
även indexjusteras varje år enligt SKL:s Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
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§ 245

Dnr 2018-00285

Renhållningstaxa för 2019
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar av tekniska nämnden upprättat förslag till
ny renhållningstaxa för Växjö kommun år 2019. Den nya taxan ska gälla
från och med 1 januari 2019.
Bakgrund
Renhållningstaxan består av två separata delar som finansierar olika
kostnader för hanteringen av hushållsavfall i Växjö kommun:
• Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster,
exempelvis drift av återvinningscentraler.
• Hämtningsavgifter – finansierar verksamhetens olika hämtningstjänster.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 290/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar av
tekniska nämnden upprättat förslag till ny renhållningstaxa för Växjö
kommun år 2019. Den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 18 maj 2018 redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår att grundavgiften föreslås höjas med 25 kr/år inkl.
moms för en villa och 15 kr/år för en lägenhet. Totalt ger höjningen en ökad
intäkt med 500 tkr. Härutöver föreslås några ändringar och tillägg som är
markerade i taxeförslagen.
Ett svenskt hushåll betalar i genomsnitt en normalavgift för villa om 2 094
kr/år (enligt Avfall Sveriges statistik avseende år 2017) att jämföra med
Växjö kommuns föreslagna normalavgift om 2 105 kr/år. För flerfamiljshus
är genomsnittet i kommunerna 1 329 kr/år att jämföra med Växjö kommuns
föreslagna normalavgift 1 030 kr/år.
Höjningen av grundavgiften bedöms få en liten betydelse för de kommunala
bolagen och därigenom hyrorna för nämnder/styrelser. Prognosen för
renhållningsverksamheten 2018 är ett nollresultat.
Tekniska nämnden har i § 88/2018 föreslagit att kommunfullmäktige att anta
ny renhållningstaxa för Växjö kommun enligt bilagda förslag till
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renhållningstaxa för Växjö kommun 2019. Avgifterna föreslås gälla från och
med 1 januari 2019.
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§ 246

Dnr 2018-00284

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2019
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer av tekniska nämnden upprättat
förslag till ny taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning för år 2019. Den nya taxan ska gälla från och med 1
januari 2019.
Bakgrund
VA-taxan är uppdelad i två delar som rör brukningsavgifter respektive
anläggningsavgifter. Dessa delar ses över årligen.
Brukningsavgifter
Brukningstaxans fasta avgift föreslås höjas för att möta ökade kostnader.
Höjningen föreslås att tas utmed 0,8 procent höjning av den fasta avgiften
för samtliga vattenmätaruppsättningar. För typhus A (villa) medför det att
den fasta årsavgiften höjs med 23 kr inkl. moms. För typhus B
(flerbostadshus) blir motsvarande höjning 220 kr inkl. moms.
Anläggningsavgifter
Anläggningstaxan föreslås höjas med 5 procent för både typhus A och B för
att komma närmare full kostnadstäckning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 291/2018 föreslagit att kommunfullmäktige fastställer
av tekniska nämnden upprättat förslag till ny taxa för Växjö kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning för år 2019. Den nya taxan ska gälla
från och med 1 januari 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 18 maj 2018 redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår att med den av tekniska nämndens beslutade
investeringsplan för 2017-2019 och allmänna kostnadsökningar bedöms en
intäktsförstärkning av brukningsavgifterna som nödvändig. Höjningen
föreslås tas ut på den fasta avgiften vilket motiveras av att taxan bör spegla
fördelningen mellan verksamhetens fasta och rörliga kostnader.
Anläggningsavgifterna har successivt höjts men bedömningen är att full
kostnadstäckning ännu inte nås för VA-utbyggnaderna. Enligt
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kostnadsuppföljningar och kalkyler för nya representativa
exploateringsområden bör en höjning ske även 2019.
Tekniska nämnden har i § 86/2018 föreslagit att kommunfullmäktige begära
fastställer VA-taxan för Växjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning för år 2019 enligt bilaga 1.
Då taxan för anläggningsavgiften vid utbyggnad av VA-ledningsnätet höjs
med 5% för såväl villa som flerbostadshus bedöms full kostnadstäckning att
uppnås.
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§ 247

Dnr 2018-00099

Antagande av riktlinjer för vissa förändringar i
anställningen i samband med omplacering eller avslut
av anställning i Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för vissa förändringar i
anställningen i samband med omplacering eller avslut av anställning i
Växjö kommun i enlighet med kommunchefens förslag i skrivelse,
daterad 27 mars 2018.
2. Kommunfullmäktige upphäver Riktlinjer för uppsägning, omplacering,
enskilt utvecklingsprogram och tidigare pension i Växjö kommun, som
antogs av kommunfullmäktige i § 171/2009.
3. De nya riktlinjerna ska utvärderas och återrapporteras till
kommunstyrelsen inom ett år.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog i § 285/2005 Riktlinjer för uppsägning,
omplacering, enskilt utvecklingsprogram och tidigare pension i Växjö
kommun och riktlinjerna reviderades senast i kommunfullmäktige
§ 171/2009.
Med anledning av att de nuvarande riktlinjerna behöver tydliggöras har ett
arbete med ett förslag till nya riktlinjer påbörjats.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 53/2018 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för vissa förändringar i
anställningen i samband med omplacering eller avslut av anställning i
Växjö kommun i enlighet med kommunchefens förslag i skrivelse,
daterad 27 mars 2018.
2. Kommunfullmäktige upphäver Riktlinjer för uppsägning, omplacering,
enskilt utvecklingsprogram och tidigare pension i Växjö kommun, som
antogs av kommunfullmäktige i § 171/2009.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 27 mars 2018, redogjort för
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ärendet och lämnat förslag till beslut. Kommunchefen har även i en annan
skrivelse, daterad 27 mars 2018, lämnat ett förslag till nya riktlinjer.
Yrkanden
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Per Schöldberg (C):
1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för vissa förändringar i
anställningen i samband med omplacering eller avslut av anställning i
Växjö kommun i enlighet med kommunchefens förslag i skrivelse,
daterad 27 mars 2018.
2. Kommunfullmäktige upphäver Riktlinjer för uppsägning, omplacering,
enskilt utvecklingsprogram och tidigare pension i Växjö kommun, som
antogs av kommunfullmäktige i § 171/2009.
3. De nya riktlinjerna ska utvärderas och återrapporteras till
kommunstyrelsen inom ett år.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Gunnar Storbjörks yrkande.
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Övrigt
Malin Lauber (S) ber kommunchefen vidarebefordra ett stort tack till alla
inblandade i arbetet kring det torgmöte som anordnades på Storgatan förra
veckan. Samarbetet mellan polis, myndigheter och Växjö kommun
fungerade mycket väl.
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