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Justering
Justerare

Malin Lauber

Plats och tid

Kommunkansliet

Justerade paragrafer

§§ 63-96

Anmärkning

Ingen allmänhetens frågestund genomfördes då
ingen allmänhet fanns på plats.
Ärendena behandlades i ordningen §§ 63-93, 9596, 94

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Erika Gustavsson

Ordförande

……………………………………
Anna Tenje

Justerare
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Malin Lauber
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2018-02-06 är justerat.
Anslagsdag

2018-02-09

Anslaget tas ner

2018-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

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

Underskrift
………………………………………………………
Erika Gustavsson
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§ 63

Dnr 302917

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Dnr 319929

Information om Earth Week
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Sofia Asplund, projektledare på hållbarhetsgruppen informerar om
kommande Earth Week som äger rum 19-24 mars. Bland annat kommer
Världsvattendagen firas och den sedvanliga Earth Hour kommer ske, då all
belysning släcks ner under en timme.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Dnr 2016-00934

Redovisning av uppdrag om att utreda
internfakturering med mera
Kommunstyrelsens beslut
1.Kommunstyrelsen godkänner utredningen avseende omfattningen av
internfaktureringar och köp/sälj i kommunen. Arbetet med att minska
omfattningen av internfakturering pågår inom kommunen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att vidare utreda interna
finansierings- och prissättningsmodeller inför en flytt till det nya
kommunhuset.
3. Kommunstyrelsen godkänner hänvisning till tidigare utredning för en
anslagsfinansierad måltidsorganisation.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att återkoppla hur arbetet
fortgår till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner en höjd beloppsgräns för enstaka interna
fakturor till 2 000 kronor per faktura från idag 500 kronor för att nå en
minskad hantering av internfakturering. Undantag gäller för
direktförsäljningsställen. Ändring skrivs in i reglementet för kontroll av
ekonomiska transaktioner, beslut kommunfullmäktige.
Bakgrund
Per Schöldberg (C) har i en skrivelse, den 19 april 2016 om
internfakturering, köp/säljsystem i Växjö kommun, föreslagit att
kommunchefen ska ges i uppdrag att utreda omfattningen av
internfaktureringar och köp/sälj i kommunen, att föreslå eventuellt andra
rutiner för uppföljning och kostnadskontroll, samt att utreda
förutsättningarna för en anslagsfinansierad måltidsorganisation.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 69/2017 föreslagit nedanstående till
kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner utredningen avseende omfattningen av
internfaktureringar och köp/sälj i kommunen. Arbetet med att minska

Justerandes sign
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omfattningen av internfakturering pågår inom kommunen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att vidare utreda
interna finansierings- och prissättningsmodeller inför en flytt till det
nya kommunhuset.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 januari 2018 redogjort för
ärendet och lämnat följande förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner utredningen avseende omfattningen av
internfaktureringar och köp/sälj i kommunen. Arbetet med att minska
omfattningen av internfakturering pågår inom kommunen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att vidare utreda
interna finansierings- och prissättningsmodeller inför en flytt till det
nya kommunhuset.
3. Kommunstyrelsen godkänner hänvisning till tidigare utredning för en
anslagsfinansierad måltidsorganisation.
4. Kommunfullmäktige godkänner en höjd beloppsgräns för enstaka
interna fakturor till 2 000 kronor per faktura från idag 500 kronor för
att nå en minskad hantering av internfakturering. Undantag gäller för
direktförsäljningsställen. Ändring skrivs in i reglementet för kontroll
av ekonomiska transaktioner, beslut kommunfullmäktige.
Yrkanden
Anna Tenje (M):
1.Kommunstyrelsen godkänner utredningen avseende omfattningen av
internfaktureringar och köp/sälj i kommunen. Arbetet med att minska
omfattningen av internfakturering pågår inom kommunen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att vidare utreda interna
finansierings- och prissättningsmodeller inför en flytt till det nya
kommunhuset.
3. Kommunstyrelsen godkänner hänvisning till tidigare utredning för en
anslagsfinansierad måltidsorganisation.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att återkoppla hur arbetet
fortgår till kommunstyrelsen.
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Kommunfullmäktige godkänner en höjd beloppsgräns för enstaka interna
fakturor till 2 000 kronor per faktura från idag 500 kronor för att nå en
minskad hantering av internfakturering. Undantag gäller för
direktförsäljningsställen. Ändring skrivs in i reglementet för kontroll av
ekonomiska transaktioner, beslut kommunfullmäktige.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi – och finanschefen
För kännedom
Alla nämnder och styrelser

Justerandes sign
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§ 66

Dnr 320373

Presentation av ny förvaltningschef
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Gunilla Friman, ny förvaltningschef på kommunledningsförvaltningen sedan
årsskiftet presenterar sig för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Friman har tidigare arbetat som förvaltningschef på kultur- och
fritidsförvaltningen och blir nu chef över 14 kontors- och enhetschefer på
kommunledningsförvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
12 (59)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-02-06

§ 67

Dnr 2017-00709

Information om årlig rapport av genomförandet av
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Margareta Johansson informerar om den
rapport alla kommuner, enligt åtgärdsprogrammet, varje år ska rapportera
till vattenmyndigheterna. Rapporteringens syfte är att säkerställa att
miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Martin Edberg (S) informerar om att just nu pågår Växjölöftets jobbvecka;
en vecka med fokus på jobb, utbildning och matchning på arbetsmarknaden i
Kronobergs län. På torsdag anordnas en jobbmässa i Tipshallen.
Per Schöldberg (C) informerar om att Växjö kommuns samarbetsprojekt
med en kommun i Sydafrika kan bli utsedd till Europas bästa
samarbetsprojekt. Resultatet kommer under mars.
Monica Skagne, kommunchef informerar om de IT störningar som varit
under helgen. Vidare informerar kommunchefen om status för Hovslund
gällande kombinerat etablerings- och studentboende.
Catharina Winberg (M) informerar om att det nu pågår en
markanvisningstävling gällande trygghetsboende på Hovshaga centrum.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Catharina Winberg informerar om att VKAB påbörjat en översyn för att
kunna få bättre rutiner och processer kring paketering vid försäljning av
verksamhetsmark, samt att styrelsen i Vidingehem fått i uppdrag att utreda
byggnation av bostäder i Åryd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Dnr 2018-00007

Redovisning av protokoll 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 9 januari, 16 januari, 23
januari redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från den 23
januari redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö Kommunföretag AB:s protokoll från den 24 januari redovisas för
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71

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 8 januari 2018 till 28 januari
2018. Beslut som redovisas i liggare är registrerade mellan 2 januari 2018 till
12 januari 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Dnr 2017-00736

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande
Naturvårdsverkets remiss gällande förslag till nationell
avfallsplan och avfallsförebyggande program 20182023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 53/2018 av tidsskäl yttrat sig över Naturvårdsverkets
remiss gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande
program 2018-2023.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Dnr 2017-00735

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande
Näringsdepartementets remiss av Ändring av direktiv
(2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva
vägtransportfordon
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 62/2018 av tidsskäl yttrat sig över
Näringsdepartementets remiss av Ändring av direktiv (2009/33/EU) om
främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Dnr 2017-00754

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande
Trafikverkets remiss av förslag till 5-årsplan 2019-2023
rörande upprustning av enskilda vägar inom
Kronobergs län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 63/2018 av tidsskäl yttrat sig över Trafikverkets
remiss av förslag till 5-årsplan 2019-2023 rörande upprustning av enskilda
vägar inom Kronobergs län.

Justerandes sign
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§ 75

Dnr 2017-00708

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande
Näringsdepartementets remiss av Verkställbarhet av
beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 64/2018 av tidsskäl yttrat sig över
Näringsdepartementets remiss av Verkställbarhet av beslut om bygglov,
rivningslov och marklov.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Dnr 2018-00053

Samråd angående vattenverksamhet på fastigheten
Ekna 1:4, Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen är positiv till vattenverksamheten vid Ekna 1:4 och
lämnar följande synpunkter:
Området är en vacker trakt där naturcampingen är kreativt uppbyggd på
småländskt vis med gott om livsrum mellan ställplatser.
I Växjö kommuns Campingutredning (Dnr KFN 2017-00015) skrivs följande
om Ekna:
Ekna naturcamping är viktig för landsbygdsutveckling och
näringsverksamhet då många handlar i affären i Rottne och gör utflykter i
närområdet. Flera gäster återkommer år efter år då de trivs med bär- och
svampplockning samt andra friluftslivsaktiviteter i omgivningarna.
Vidare skrivs det i Friluftsprogrammet:
För Växjö kommun är det viktigt att det erbjuds inspirerande utemiljöer
med tillgängligt och varierat friluftsliv som lockar till många sorts
friluftsaktiviteter. Närhet och tillgänglighet till gröna och blå miljöer ska
betraktas som en kvalitet och attraktionsfaktor i kommunens utveckling.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över samråd gällande
vattenverksamhet som har utförts på fastigheten Ekna 1:4, Växjö kommun,
Kronobergs län. Berörd sjö är Helgasjön, i anslutning till Holmaviken och
Tosänket.
På fastigheten Ekna 1:4, Växjö kommun, finns en cirka 1,1 kilometer grävd
kanal (7–10 meter bred, 1–1,6 meter djup), 5 bassänger, fasta och flytande
bryggor med totalt cirka 50 båtplatser, 1 båtiläggningsramp, 2 broar och
utfyllnader i strandkant. Åtgärderna har succesivt utförts mellan 1980 –
2015.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 83/2018 föreslagit att kommunstyrelsen ställer sig
positiv till vattenverksamheten vid Ekna 1:4 och
lämnar följande synpunkter:
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Området är en vacker trakt där naturcampingen är kreativt uppbyggd på
småländskt vis med gott om livsrum mellan ställplatser.
I Växjö kommuns Campingutredning (Dnr KFN 2017-00015) skrivs följande
om Ekna:
Ekna naturcamping är viktig för landsbygdsutveckling och
näringsverksamhet då många handlar i affären i Rottne och gör utflykter i
närområdet. Flera gäster återkommer år efter år då de trivs med bär- och
svampplockning samt andra friluftslivsaktiviteter i omgivningarna.
Vidare skrivs det i Friluftsprogrammet:
För Växjö kommun är det viktigt att det erbjuds inspirerande utemiljöer
med tillgängligt och varierat friluftsliv som lockar till många sorts
friluftsaktiviteter. Närhet och tillgänglighet till gröna och blå miljöer ska
betraktas som en kvalitet och attraktionsfaktor i kommunens utveckling.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 januari 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag på yttrande.
Beslutet skickas till
WSP
För kännedom
Planeringschefen
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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§ 77

Dnr 2017-00653

Boverkets remiss av rapporten En mer förutsägbar
byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus
(rapport 2017:23)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande i enlighet med byggnadsnämndens
arbetsutskotts beslut i § 3/2018 där det bland annat framgår att
byggnadsnämnden är försiktigt positiv till att bygga vidare på Boverkets ena
lösningsförslag med certifierade sakkunniga (personcertifiering).
Bakgrund
Boverket har haft i uppdrag av regeringen att lämna förslag som bidrar till
enhetlighet i kontrollen av egenskaper hos serietillverkade hus. Uppdraget
har utförts efter samråd med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 66/2018 föreslagit nedanstående yttrande till
kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen lämnar yttrande i enlighet med byggnadsnämndens
arbetsutskotts beslut i § 3/2018 där det bland annat framgår att
byggnadsnämnden är försiktigt positiv till att bygga vidare på Boverkets ena
lösningsförslag med certifierade sakkunniga (personcertifiering).
Byggnadsnämndens arbetsutskott har i § 3/2018 föreslagit att
byggnadsnämnden fattar nedanstående beslut och översänder till
kommunstyrelsen för yttrande:
Byggnadsnämnden är försiktigt positiv till att bygga vidare på Boverkets ena
lösningsförslag med certifierade sakkunniga (personcertifiering). Detta
förfaringssätt finns och används redan idag, och en utveckling av detta
system gällande, bland annat serietillverkning av hus bör ha en kort
startsträcka och kan antas fungera tillfredsställande i förhållande till att
lokala förutsättningar och yttre variation alltid måste tas hänsyn till även i
byggprojekt med ”förutsägbarhet” via serietillverkning/standardisering e.d.
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Beslutet skickas till
Boverket
För kännedom
Byggnadsnämnden
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§ 78

Dnr 2017-00652

Socialstyrelsens remiss av Nationella riktlinjer för
prevention och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande över remissen i enlighet med
kommunchefens skrivelse daterad 28 december 2017.
Bakgrund
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor ger rekommendationer om åtgärder för att förebygga sjukdom
genom att stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor.
Rekommendationerna gäller tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma
levnadsvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Riktlinjerna riktar sig till
hälso- och sjukvården och rekommendationerna gäller personer som redan
har utvecklat ohälsosamma levnadsvanor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 67/2018 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
yttrande över remissen i enlighet med kommunchefens skrivelse daterad 28
december 2017.
Kommunchefen har i skrivelse daterad 28 december 2017 redogjort för
ärendet och lämnat följande förslag till remissvar:
Växjö kommun ställer sig positiv till Socialstyrelsens remiss av Nationella
riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.
Dessa riktlinjer ger rekommendationer om åtgärder för att förebygga
sjukdom genom att stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor.
Rekommendationerna gäller tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma
matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Riktlinjerna riktar sig till hälsooch sjukvården och rekommendationerna gäller personer som redan har
utvecklat ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna kan leda till att mera
resurser inom sjukvården avsätts för förebyggande insatser vilket på sikt kan
leda till bättre folkhälsa och minskade sjukvårdskostnader.
Det är också positivt om riktlinjerna kan leda till bättre samverkan om barn
och ungdomars levnadsvanor vad det gäller ohälsosamma matvanor,
otillräcklig fysisk aktivitet och alkohol- och tobaksbruk. När det gäller barn
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och ungdomar behöver det dock förtydligas vem som utför vad. För den
kommunala verksamheten berör dessa riktlinjer främst elevhälsan och
arbetet för att främja barn och ungdomars hälsa. Kvalificerade rådgivande
samtal kan inte läggas på elevhälsan då det krävs särskild kompetens
(metod) för detta. När det gäller ohälsosamma matvanor eller otillräcklig
fysisk aktivitet föreslås familjestödsprogram. Detta ligger inte inom
elevhälsans uppdrag.
Beslutet skickas till
Socialstyrelsen
För kännedom
Hållbarhetschefen
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§ 79

Dnr 2017-00664

Näringsdepartementets remiss av En gemensam bild
av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) - KSAU
samma dag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar synpunkter i enlighet med kommunchefens
skrivelse, daterad 25 januari 2017, på Näringsdepartementets remiss av
betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73).
Bakgrund
Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att bemyndiga statsrådet Peter
Eriksson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda hur statliga
bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska påverka kommunal planering.
Utredningen ska lämna förslag på hur nationella bedömningar av behovet av
tillskott av bostäder ska fördelas på kommunerna. Förslagen ska tas fram i
dialog med kommuner och regionala företrädare.
Utredningen har emellertid efter flera månader av dialog fått bekräftat vad
som redan från början var utredningens hypotes; en ordning där nationella
bedömningar fördelas på kommuner är inte ändamålsenlig. Kommunala
politiker har huvudansvaret för bostadsförsörjningen och de måste därför
själva få ta ansvar för att bedöma behovet av nya bostäder i den egna
kommunen. För att kunna lämna förslag som respekterar den rådande
ansvarsfördelningen mellan stat och kommun och samtidigt stödjer
regeringens syfte att se till att alla kommuner planerar för ett
bostadsbyggande som möter befolkningsförändringar, har utredningen
strävat mot målbilden att det offentliga Sverige på alla nivåer ska ha en
gemensam och uppdaterad bild av bostadsbyggnadsbehovet i alla delar av
landet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 87/2018 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
synpunkter i enlighet med kommunchefens skrivelse, daterad 25 januari, på
Näringsdepartementets remiss av betänkandet: En gemensam bild av
bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73).
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 25 januari 2018, redogjort för
ärendet och lämnat följande synpunkter på rubricerad remiss:
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Växjö kommun instämmer i behovet av att det offentliga
Sverige, på alla nivåer, bör ha en gemensam och uppdaterad bild av
bostadsbyggnadsbehovet i alla delar av landet. Boverkets uppdrag att
bedöma bostadsbyggnadsbehovet på nationell och regional nivå, regionernas
förändrade roller och uppdrag samt kommunernas förändrade krav på
dokumentation av det långsiktiga behovet av bostäder anses kunna stödja
behovet av samordning rörande frågor om bostadsförsörjning.
Vad det gäller den kommunala självstyrelsen så delar Växjö kommun
uppfattningen om att påverkan blir marginell vad det gäller de förändrade
kraven på dokumentation. Dock behövs ytterligare förtydliganden om hur
det kommunala självstyret kan komma att påverkas av ett beslut om
vedertagna gemensamma nationella riktlinjer för bostadsbyggnadsbehovet.
Det behöver även förtydligas:
-

-

hur förändringsarbeten/beslut inom andra
organisationer/myndigheter, relaterade till denna fråga, kan komma
att påverkas av en centralt styrd bostadssiffra.
hur tolkningsföreträdet kan komma att se ut i olika situationer, när
andra offentliga parters regionala beslut, som baseras på de nationella
accepterade riktlinjerna för bostadsbyggnadsbehovet, står i konflikt
med de bedömningar som gjorts i kommunerna.

Beslutet skickas till
Näringsdepartementet
För kännedom
Planeringschefen
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§ 80

Dnr 2016-00963

Redovisning av uppdrag att genomföra utvärderingen
kommunkompassen 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslutar ärendet i nuvarande form och aktualiserar frågan
igen våren 2019.
Bakgrund
Kommunstyrelsen uppdrog 11 oktober 2016 till kommunchefen att
genomföra utvärderingen kommunkompassen under 2017 för att få en
nulägesbild vilken kan utgöra underlag för att identifiera prioriterade
områden att arbeta vidare med.
Vidare att Växjö kommun ska ansöka om att bli årets kvalitetskommun 2019
(söks hösten 2018).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 40/2018 föreslagit att kommunstyrelsen avslutar
ärendet i nuvarande form och aktualiserar frågan igen våren 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2 november 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att kommuner
själva ansöker om att delta i nomineringsprocessen till Sveriges
Kvalitetskommun. Alla kommuner som söker jämförs utifrån resultatet från
genomförda Kommunkompassutvärderingar. Ansökan om att bli årets
kvalitetskommun 2019 ska ha inkommit senast den oktober 2019 till
Kvalitetsmässan. De kommuner som anmäler sig till utmärkelsen ska ha
gjort en kommunkompassutvärdering under 2017–2019.
I Växjö kommunkoncern pågår ett utvecklingsarbete med styrning genom
processer och med fokus på nyckeltal. Detta i sin tur ställer krav på en
revidering av Växjö kommuns styrsystem som har gällt sedan 2011. En
revidering planeras under våren 2018.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
30 (59)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-02-06

§ 81

Dnr 2014-00123

Redovisning av organisationsförändringen för
kommunens samverkan med
funktionsnedsättningsrörelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av organisationsförändringen av
kommunens samverkan med handikapporganisationerna.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att aktualisera frågan igen i
början av nästa mandatperiod.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 230/2015 om att införa en ny organisation
för kommunens samverkan med handikapporganisationerna. Den trädde i
kraft den 1 januari 2016. Kommunfullmäktige beslutade också att
organisationsförändringen ska redovisas till kommunstyrelsen 18 månader
efter införande. På grund av överklagande dröjde det nästan sex månader
innan samverkansråden kom igång med sina sammanträden vilket gjorde att
även redovisningen försenades.
Den beslutade organisationen ser ut så här:
•
•

•

•

Utöver kommunstyrelsens samverkansråd finns det ett gemensamt
samverkansråd för nämnden för arbete och välfärd, omsorgsnämnden
och överförmyndarnämnden.
Samverkansråden har som uppdrag att tillsammans utveckla
tillgängligheten i vid bemärkelse i Växjö kommun. Uppdraget
handlar om lika villkor och ökad delaktighet rörande
tillgänglighetsfrågor i Växjö kommun.
Tillgänglighetsarbetet breddas genom att det årligen arrangeras
öppna direktmöten med särskilda teman. Samtliga nämnder ska
årligen hantera och följa upp tillgänglighetsarbetet inom det egna
verksamhetsområdet.
En tillgänglighetslinje inrättas för att snabbt åtgärda konkreta
problem.
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Beslutsunderlag
Organisations -och personalutskottet har i § 7/2018 föreslagit att
kommunstyrelsen godkänner redovisningen av organisationsförändringen av
kommunens samverkan med handikapporganisationerna.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 december 2017 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Utvärderingen av Växjö kommuns
samverkan med funktionshinderrörelsen har upprättats i en bilaga i ärendet,
även den daterad 21 december.
Yrkanden
Eva Johansson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
organisationsförändringen av kommunens samverkan med
handikapporganisationerna.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att aktualisera frågan igen i
början av nästa mandatperiod.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Eva Johanssons yrkande.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Kommunstyrelsens samverkansråd
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§ 82

Dnr 2014-00353

Bäckaslöv etappindelning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller förslag till etappindelning för Bäckaslöv etapp 2, i
enlighet med kommunchefens skrivelse daterad 4 januari, och ger
kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på innehåll i kvarter
A och B.
Bakgrund
I september 2017 vann detaljplanen för Växjö 10:56 med flera, Bäckaslöv
etapp 2 laga kraft. I december påbörjades projekteringen av områdets
infrastruktur vilket möjliggör upphandling av mark- och
anläggningsentreprenader under senare delen av 2018. Byggnaderna inom
den före detta förrådstomten för tekniska förvaltningens verksamhet rivs
under våren 2018.
Planeringskontoret har låtit göra en marknadsanalys för bostads- och
kontorsmarknaden i Växjö för att få fram underlag för kommande
markanvisning i Bäckaslöv. Analysen visar på en fortsatt stark ekonomisk
utveckling och efterfrågan på bostäder och kontor. De sista årens extrema
tryck på framförallt bostadsmarknaden resulterat i att Växjö för 2017
innehaft en topplacering vad gäller bostadsproduktion landet. Vi kan dock
förvänta oss en stabilisering till mer normala nivåer de kommande åren. Hur
Växjö kommun hanterar kommande markförsäljning i Bäckaslöv bör därför
baseras på situationen för bostads- och kontorsmarknaden i Växjö stad som
helhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 59/2018 föreslagit att kommunstyrelsen bifaller
förslag till etappindelning för Bäckaslöv etapp 2, i enlighet med
kommunchefens skrivelse daterad 4 januari, och ger kommunchefen i
uppdrag att ta fram förslag på innehåll i kvarter A och B.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 januari 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
följande:
En första etapp i Bäckaslöv bör fokusera på de verksamhetstomter som
ligger i områdets östra del och som tidigare utgjordes av tekniska
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förvaltningens förrådstomt. Kvarteren, A och B är strategiskt viktiga för hur
den nya stadsdelen kopplas till övriga delar av staden. Samtidigt är de entrén
in till den nya stadsdelen. Kvarteren längs med järnvägen (C, D) samt de
renodlade radhuskvarteren som angränsar mot Gamla Bäckaslövsvägen, I
och J, bör ingå i en andra etapp. Dessa kvarter bör anvisas och säljas först
när bostadsmarknaden stabiliserats, troligtvis inom en 3-årspersiod från det
att områdets infrastruktur blivit utbyggd. En tredje etapp rivs den befintliga
bron över järnvägen och ersätts av en ny bro i Sambandsvägens förlängning.
Detta möjliggör försäljning av kvarteret Reveljen norr om järnvägen och
kvarter E. I samband med detta kan även kvarter F och G säljas. Behovet av
en ny grundskola på Bäckaslöv beror främst på utbyggnadstakten i
stadsdelen och inom Arenastaden. Planering och projektering av en ny
grundskola kräver förberedelse och därför är det viktigt att planeringen för
skolan noga följer stadens bostadsutveckling i stort.
Föreslagen etappindelning får konsekvenser på vilka delar av områdets
infrastruktur som behöver prioriteras i ett första skede och vilka som kan
skjutas på framtiden. När fokus läggs på kvarter A och B innebär det att
behov fortfarande finns för att bygga Bäckaslöv Boulevard i sin helhet
inklusive de tre cirkulationsplatserna, tunneln under Kust-till-kustbanan samt
delar av gatan som går västerut ner mot förrådstomten vid norra
Bergundasjön. Därtill bör gatan mot Sundet, dagvattenanläggningar och den
centrala parkmarken färdigställas. I en andra etapp byggs tvärgator mellan
kvarter C och D, parallellgatan mot järnvägen, det centrala torget samt vissa
gång- och cykelvägar. I en tredje etapp byggs bron över järnvägen i
Sambandsvägens förlängning, resterande gata söderut mot skoltomten och
angränsande bostadskvarter, vissa gång- och cykelvägar samt två
parkområde öster respektive väster om skoltomten. I samband med
byggnationen av den nya bron rivs den befintliga bron.
Kommunchefens bedömning är att föreslagen etappindelning skapar en
bättre möjlighet att balansera investeringskostnader och intäkter och kommer
att innebära en bättre projektekonomi över tid. Samtidigt skapas bättre
möjlighet till stark framdrift av framtida byggentreprenader så att området
kan etableras som en ny stadsdel tidigt.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 83

Dnr 2018-00021

Begäran om planbesked samt ansökan om möjlighet att
förvärva mark öster om Kvasten 8
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunchefens skrivelse
daterad 3 januari 2018 och ansöker om planbesked hos byggnadsnämnden.
Vid positivt planbesked från byggnadsnämnden:
2. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja
planläggning.
3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att teckna en
avsiktsförklaring med ER-T Godis angående försäljning av mark efter
lagakraftvunnen detaljplan.
Bakgrund
ER-T Godis har i en skrivelse till Växjö kommun daterad 2 januari 2018
uttryckt önskemål om att planlägga och förvärva en del av den kommunägda
marken som angränsar till deras fastighet Kvasten 8. Företaget växer kraftigt
och behöver bygga till lagerytor för att klara av sin expansion.
En liknade förfrågan från Creon Promotion på fastigheten Kvasten 1
behandlades av kommunstyrelsen år 2015 (dnr KS 2015-00311). Deras
önskemål var att i första hand utvidga sin fastighet österut, men detaljplanen
pekade istället ut alternativ 2 som gav dem en expansionsmöjlighet norrut
(se bild till höger). Deras intresse av att kunna expandera österut finns kvar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 41/2018 föreslagit nedanstående till
kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunchefens skrivelse
daterad 3 januari och ansöker om planbesked hos byggnadsnämnden.
Vid positivt planbesked från byggnadsnämnden:
2. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja
planläggning.
3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att teckna en
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avsiktsförklaring med ER-T Godis angående försäljning av mark efter
lagakraftvunnen detaljplan.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 3 januari 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det är viktigt
att hitta en lösning som snarast möjligt kan tillgodose ER-T Godis
expansionsbehov. Planläggningen föreslås att omfatta hela kvarteret
Kvastens östra gräns. Behovet av verksamhetsmark är stort och att utvidga
hela kvarteret samtidigt genom att planlägga en 30 meter bred remsa för
verksamheter utmed fastigheterna Kvasten 1, Kvasten 4, kvasten 8 samt
Kvasten 10 säkerställer företagens expansionsmöjlighet samtidigt som ett
cirka 10–20 meter brett grönstråk bevaras utmed Arabygatan.
Förändringen berör delar av de kommunägda fastigheterna Växjö 6:1 och
Växjö 6:2. Området är för närvarande till största delen planlagt som park
eller plantering, samt en mindre del som naturområde i den nordligaste
delen.
Kommunchefen föreslår i skrivelsen att:
• kommunstyrelsens ställer sig positiv till en försäljning och utveckling
av marken.
• en samlad prövning görs genom en ansökan om planbesked i syfte att
möjliggöra en utvidgning av fastigheterna Kvasten 1, Kvasten 4,
Kvasten 8 och Kvasten 10.
• planläggningen ska möjliggöra utveckling av verksamheterna i
kvarteret och att fastigheternas östra gräns flyttas 30 meter österut.
• byggnadsnämnden ges uppdraget att vid positivt planbesked
omgående påbörja planläggning.
• kommunchefen (planeringschefen) vid positivt planbesked ges
uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med ER-T Godis angående
försäljning av mark efter lagakraftvunnen detaljplan.
• kostnader för planläggning läggs på köpeskillingen i samband med
försäljning.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Byggnadsnämnden
Planeringschefen
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För kännedom
Tekniska nämnden
Näringslivschefen
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§ 84

Dnr 2018-00040

Bidrag till samlingslokaler 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela bidrag på totalt 2 518 000 kronor för
2018 till föreningar som driver samlingslokaler enligt bilagt förslag daterat
26 januari 2018. Den totala budgeten för 2018 är 2 982 000 kronor, vilket det
utbetalade beloppet inryms inom.
Bakgrund
I kommunstyrelsens budget för 2018 finns 2 982 000 kronor att fördela till
föreningar som driver samlingslokaler i Växjö Kommun. Efter förslag till
utfördelning återstår budget, som kan användas senare, till om någon
samlingslokal behöver investeringsbidrag från Boverket och där Växjö
kommun kan ställa upp som medfinansiär. En förening Tolgs föreningslokal
har inte inkommit med någon ansök trots att kontakt har tagits med dem.
Eventuell ansökan från dem får tas upp i ett särskilt ärende.
De föreningar som får bidrag över 100 000 kronor får dessa pengar
utbetalade vid två tillfällen under året.
Möjlighet finns även för föreningarna att söka bidrag hos Boverket eller
kommunalt lån. Det kommunala lånet har en ram om 3 000 000 kronor för
att användas till utlåning till föreningsdrivna samlingslokaler för
investeringar. Dessa ska då avse värmekonvertering,
tillgänglighet/handikappanpassning, miljöaspekter samt renovering och
underhåll av byggnader. Nästan hela ramen på 3 000 000 är utlånad.
Utlåning sker på marknadsmässiga villkor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 71/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
fördela bidrag på totalt 2 518 000 kronor för 2018 till föreningar som driver
samlingslokaler enligt bilagt förslag daterat 26 januari. Den totala budgeten
för 2018 är 2 982 000 kronor, vilket det utbetalade beloppet inryms inom.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 januari 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. En bilaga med förslag till bidrag har
upprättats i ärendet, daterad 26 januari 2018.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi – och finanschefen
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§ 85

Dnr 2017-00594

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna
samlingslokaler- Tegnaby Bygdegård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Tegnaby Byggnadsförening bidrag med maximalt
30 procent av totalkostnaden om föreningen får bidrag från Boverket.
Pengarna tas från bidrag till samlingslokaler 2018.
Bakgrund
Tegnaby byggnadsförening ansökte i en skrivelse 13 oktober 2017 om
kommunalt bidrag för medfinansiering till deras projekt ombyggnad av
avlopp- och infiltrationsanläggning. Totalkostnad för projektet uppgår till
183 775 kronor och 30 procent av totalkostnaden, vilket innebär att
55 132 kronor, söks från Växjö Kommun.
Föreningen söker även bidrag från Boverket.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 70/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beviljar
Tegnaby Byggnadsförening bidrag med maximalt 30 procent av
totalkostnaden om föreningen får bidrag från Boverket.
Pengarna tas från bidrag till samlingslokaler 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 15 januari 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi-och finanschefen
För kännedom
Tegnaby Bygdegårdsförening
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§ 86

Dnr 2018-00034

Ansökning om medfinansiering och lån för renovering
av IOGT-NTO huset, Elverket 1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar IOGT-NTO-Rörelsens Byggnadsförening i Växjö
bidrag med maximalt 30 procent av totalkostnaden för underhållsåtgärder
under förutsättning att föreningen får bidrag från Boverket. Totalkostnaden
för åtgärderna beräknas till 330 000 kronor och kommunens medfinansiering
till 99 000 kronor. Pengarna tas från bidrag till samlingslokaler 2018.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige erbjuder IOGTNTORörelsens Byggnadsförening i Växjö ett lån på 165 000 kronor på
marknadsmässiga villkor med tillägg motsvarande borgensavgiften.
Förutsättningen för lånet är att Boverket beviljar föreningen
investeringsbidrag. Lånet ska återbetalas när Boverket utbetalar bidraget till
föreningen.
Bakgrund
IOGT-NTO-Rörelsens byggnadsförening i Växjö ansöker i skrivelse 201801-10 om kommunalt bidrag avseende medfinansiering till underhållsåtgärder på fastighetens tak.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 54/2018 föreslagit att kommunstyrelsen beviljar
IOGT-NTO-Rörelsens Byggnadsförening i Växjö bidrag med maximalt 30
procent av totalkostnaden för underhållsåtgärder under förutsättning att
föreningen får bidrag från Boverket. Totalkostnaden för åtgärderna beräknas
till 330 000 kronor och kommunens medfinansiering till 99 000 kronor.
Pengarna tas från bidrag till samlingslokaler 2018.
Vidare har arbetsutskottet föreslagit att kommunfullmäktige erbjuder
IOGTNTO- Rörelsens Byggnadsförening i Växjö ett lån på 165 000 kronor
på marknadsmässiga villkor med tillägg motsvarande borgensavgiften.
Förutsättningen för lånet är att Boverket beviljar föreningen
investeringsbidrag. Lånet ska återbetalas när Boverket utbetalar bidraget till
föreningen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 11 januari 2018 redogjort för
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ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
kostnaden beräknas till 330 000 kronor, med följande finansiering:
- 50 procent (165 000 kronor) söks från Boverket
- 30 procent (99 000 kronor) söks från kommunen
- resterande 20 procent (66 000 kronor) är egenfinansiering.
Boverket beslutar om fördelning av bidrag till samlingslokaler i slutet av maj
2018. Det eventuella bidraget från Boverket betalas inte ut förrän projektet är
Avslutat. Föreningen önskar därför låna 165 000 kronor av Växjö kommun
som återbetalas när bidraget från Boverket betalas ut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi-och finanschefen
För kännedom
IOGT-NTO
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§ 87

Dnr 2018-00082

Notifiering till EU-kommissionen rörande statsstöd till
Småland Airport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande fullmakt att
underteckna anmälan till EU-kommissionen avseende notifiering av
Småland Airport AB samt att underteckna eventuella ytterliga skrivelser som
behöver ges in med anledning av frågor och begäran om kompletteringar
från EU-kommissionen. Anmälan och eventuella ytterligare skrivelser ska
tillhandhållas kommunstyrelsen/regionstyrelsen på det sammanträde som
följer närmast efter att de har getts in.
Bakgrund
Småland Airport AB:s årliga antal passagerare beräknas överstiga 200 000.
Tidigare, då passagerarantalet var lägre, kunde stöd från Trafikverket och
andra instanser sökas enligt ett förenklat förfarande. Numera krävs dock
anmälan till EU-kommissionen genom en så kallad notifiering. Går detta
igenom kan flygplatsen fortsätta att uppbära stöd. Då flygplatsen ägs av
Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun krävs att samtliga
delägare skriver under anmälan till EU-kommissionen. För att underlätta
detta förfarande bör respektive ordförande ges fullmakt att på kommunens
(regionens) vägnar underteckna sådan anmälan. En notifiering är emellertid
en komplicerad process och ett antal följdfrågor kan förväntas komma från
EU-kommissionen som kräver att kompletterande underlag ges. Även sådant
underlag bör ordförande få fullmakt att underteckna. Anmälan och yttranden
som ges in ska gå ut tillsammans med kallelsen på närmast följande
sammanträde i kommunstyrelsen (regionstyrelsen). Det åligger ordförande
att delge styrelsen EU-kommissionens slutliga beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 88/2018 föreslagit att kommunstyrelsen ger
kommunstyrelsens ordförande fullmakt att underteckna anmälan till EUkommissionen avseende notifiering av Småland Airport AB samt att
underteckna eventuella ytterliga skrivelser som behöver ges in med
anledning av frågor och begäran om kompletteringar från EUkommissionen. Anmälan och eventuella ytterligare skrivelser ska
tillhandhållas kommunstyrelsen/regionstyrelsen på det sammanträde som
följer närmast efter att de har getts in.
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Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 29 januari, redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Chefsjuristen
För kännedom
Region Kronoberg
Småland Airport
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§ 88

Dnr 2017-00565

Skrivelse till kommunstyrelsen om digitalt
bemanningssystem - Catharina Winberg (M)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att Växjö kommun håller
på att införa Time Care Pool samt Time Care Planering i
kombination med gemensam bemanningsenhet. Detta bedöms ge de
önskvärda effekter som efterfrågas i skrivelsen, det vill säga
effektivare resursutnyttjande, flexibilitet och interaktivitet.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott senast i
oktober 2018 med hur det har gått med implementeringen för att
säkerställa att systemet uppfyller de beskrivna behoven.
Bakgrund
Catharina Winberg (M) har i en skrivelse daterad 4 oktober 2017 föreslagit
att utreda om digitala bemanningssystem kan nyttjas för att få ett effektivare
resursutnyttjande, bättre flexibilitet och interaktivitet.
Beslutsunderlag
Organisations-och personalutskottet har i § 8/2018 föreslagit nedanstående:
1. Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att Växjö kommun håller
på att införa Time Care Pool samt Time Care Planering i
kombination med gemensam bemanningsenhet. Detta bedöms ge de
önskvärda effekter som efterfrågas i skrivelsen, det vill säga
effektivare resursutnyttjande, flexibilitet och interaktivitet.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott senast i
oktober 2018 med hur det har gått med implementeringen för att
säkerställa att systemet uppfyller de beskrivna behoven.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 29 december 2017 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att Växjö kommun har ett digitalt
bemanningssystem som heter Time Care Pool. Systemet används av
omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, arbete och välfärd samt
måltidsenheten för vikariehantering. Vikarien anger i Time Care Pool vilka
dagar och tider på dygnet man har möjlighet att arbeta för att bli tillfrågad
om vakanta pass och bokad via sms. Systemet håller reda på hur många
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timmar som varje vikarie fullgjort.
Time Care Planering är ett system som används för schemahantering som
successivt håller på att införas i verksamheterna och ska vara klart 30 juni
2018. Båda systemen ska integreras med lönesystemet och Time Care
Planering ska även integreras med Lapscare som planerar insatser inom
omsorgen för ökad effektivitet i planering av insats och bemanning.
Projekt för gemensam bemanningsenhet i Växjö kommun pågår, inom vilket
det ska skapas en helhet kring korttidsvikariat för effektivare
resursutnyttjande och enhetlig hantering hos arbetsgivaren Växjö kommun.
Pågående införande av Time Care Pool samt Time Care Planering i
kombination med gemensam bemanningsenhet bedöms ge de önskvärda
effekter som efterfrågas i skrivelsen det vill säga effektivare
resursutnyttjande, flexibilitet och interaktivitet.
Beslutet skickas till
För kännedom
HR-chefen
Utvecklingschefen
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§ 89

Dnr 2017-00737

Motion om att införa tiggeriförbud - Ellen Franzen (SD)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Ellen Franzén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Ellen Franzén (SD) har i en motion inkommen den 12 december 2017
föreslagit att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Växjö kommun att skriva
in ett tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna.
Franzén menar att Växjö kommun måste ta sitt ansvar så tiggeriet upphör
genom att förbjuda utnyttjandet av fattiga människor. För att komma till rätta
med problemet borde det därför, enligt motionären, införas ett tiggeriförbud i
de lokala ordningsföreskrifterna som ger polisen mandat att avvisa tiggare
från offentlig plats, vilket leder till att dessa tvingas söka andra, mer
långsiktigt hållbara sätt att försörja sig på.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 55/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
motionen, med motiveringen att liknande beslut i andra kommuner har
upphävts då det ej bedömts vara förenligt med gällande lagstiftning.
Yrkanden
Ellen Franzén (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Nils Fransson (L) med instämmande av Malin Lauber (S), Carin Högstedt
(V), Cheryl Jones Fur (MP) och Per Schöldberg (C): Kommunfullmäktige
avslår motionen.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Nils Franssons yrkande.
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§ 90

Dnr 2017-00525

Motion om upprättande av välfärdsbokslut - Eva-Britt
Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen. Vidare utredning av välfärdsbokslut
bör invänta resultatet av hållbarhetsprogrammet för att inte riskera att
utveckla två parallella system som följer samma utveckling. Idéerna som
motionärerna framför ligger väl i linje med hur hållbarhetsprogrammets
struktur är tänkt att utformas tillsammans med andra strategiska dokument.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) och Eva-Britt Svensson (V) har i en motion inkommen i
september 2017 föreslagit att Växjö kommun ska upprätta ett välfärdsbokslut
vartannat år.
Ett välfärdsbokslut beskriver utvecklingen i kommunen inom de områden
som påverkar hälsan och redovisar utvecklingen inom de nationella
målområdena för folkhälsan: delaktighet och inflytande i samhället,
ekonomiska och sociala förutsättningar, barn och ungas uppväxtvillkor, hälsa
i arbetslivet, miljöer och produkter, hälsofrämjande hälso – och sjukvård,
skydd mot smittspridning, sexualitet och reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet,
matvanor och livsmedel, tobak, alkohol, narkotika, doping och spel samt
äldres hälsa.
Välfärdsbokslut möjliggör, enligt motionärerna, jämförelser geografiskt,
socioekonomiskt, åldersmässigt och ur ett genusperspektiv. Välfärdsbokslut
är en del av det kommunala boksluts – och budgetarbetet och ska bidra till
ett bra beslutsunderlag för val av förbättringsområden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 73/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
motionen. Vidare utredning av välfärdsbokslut bör invänta resultatet av
hållbarhetsprogrammet för att inte riskera att utveckla två parallella system
som följer samma utveckling. Idéerna som motionärerna framför ligger väl i
linje med hur hållbarhetsprogrammets struktur är tänkt att utformas
tillsammans med andra strategiska dokument.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 14 december 2017 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att data som visar trender och
tendenser finns tillgängliga i Folkhälsomyndighetens databas och i
KOLADA. Uppgifter finns där tillgängliga på nationell och lokal nivå
sorterade efter elva nationella folkhälsomål.
Vidare framgår av skrivelsen att det kommande hållbarhetsprogrammet
”Hållbara Växjö 2030” som kommer att tas fram under 2018 utgår från
Agenda 2030 och tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågorna ur både sociala,
ekonomiska och ekologiska dimensioner. I det arbetet kommer uppföljning
och nyckeltal vara en viktig del för att kunna möta utvecklingen i relation till
de uppsatta målen i programmet. Samtidigt ses också arbetet och strukturen
för övriga strategiska dokument över. Därför bör vidare utredning av
välfärdsbokslut invänta resultatet av hållbarhetsprogrammet för att inte
riskera att utveckla två parallella system som följer samma utveckling.
Idéerna som motionärerna framför ligger väl i linje med hur
hållbarhetsprogrammets struktur är tänkt att utformas tillsammans med andra
strategiska dokument.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Malin Lauber (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Lena Wibroe (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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§ 91

Dnr 2017-00643

Medborgarförslag om att döpa om en gata efter Leif
Lundgren
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget i den del det avser byte av
namn på befintlig gata, men ställer sig positiv till att pröva namnförslaget för
en ny gata på, till exempel, Vikaholm.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i november 2017 föreslås att en gata i
Växjö ska namnges efter nöjesentreprenören Leif Lundgren. Förslaget
innefattar att antingen byta namn på till exempel Blästergatan, alternativt
namnge en ny gata på Vikaholm.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 74/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget i den del det avser byte av namn på befintlig gata, men
ställer sig positiv till att pröva namnförslaget för en ny gata på, till exempel,
Vikaholm.
Byggnadsnämnden har i § 272/2017 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget i den del det avser byte av namn på befintlig gata, men
ställer sig positiv till att pröva namnförslaget för en ny gata på, till exempel,
Vikaholm.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
50 (59)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-02-06

§ 92

Dnr 2017-00483

Yttrande över revisorernas granskning av kommunens
genomförande av bostadsförsörjningsprogram
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunchefens skrivelse daterat 12 januari
2018 som sitt yttrande till kommunfullmäktige, avseende granskningen av
kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Bakgrund
Revisionschefen har på uppdrag av revisorerna granskat genomförandet av
kommunens bostadsförsörjningsprogram. Kommunfullmäktige behandlade
2017-08-29 §155 granskningsrapporten och överlämnade den till
kommunstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 75/2018 föreslagit att kommunstyrelsen överlämnar
yttrandet till kommunfullmäktige avseende granskningen av kommunens
bostadsförsörjningsprogram.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 12 januari 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag på yttrande. Av skrivelsen framgår bland annat att
revisionens rekommendationer i syfte att förbättra arbetet samt
kommunstyrelsen bemötande på rekommendationerna.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 93

Dnr 2017-00492

Bildande av ett regionalt bolag för avfallshantering
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda gemensamt avfallsbolag inom
kommunal avfallshantering enligt beslutsunderlaget med interimsstart den 2
april 2018 om beslut då har fattats i samverkande kommuners
kommunfullmäktige, i annat fall vid tidigast möjliga senare tidpunkt då
sådant beslut har fattats;
2. Kommunfullmäktige beslutar att bolagets verksamhetsstart blir den 1
januari 2019;
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bolagsordning enligt
bilaga 1;
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna aktieägaravtal enligt
bilaga 2;
5. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ägardirektiv enligt bilaga 3;
6. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt avfallsbolaget att i samverkan
med delägarkommunerna utarbeta och förankra gemensamma
renhållningsföreskrifter och avfallsplan för medlemskommunerna;
7. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse en ledamot och
en ersättare, till avfallsbolagets styrelse;
8. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt avfallsbolagets styrelse att
rekrytera VD i samråd med samverkande kommuner, sluta nödvändiga
förberedande avtal samt vid behov uppta lån i enlighet med bilaga 2 och 3
för att finansiera de förberedande åtgärderna för avfallsbolaget;
9. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt avfallsbolagets styrelse att
fatta, eller i förekommande fall hos delägarkommunerna initiera, övriga
erforderliga beslut inför bolagets verksamhetsstart;
10. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt avfallsbolagets styrelse att
efter samråd med delägarkommunerna fastställa budget (baserad på
respektive medlemskommuns budget för motsvarande tidsperiod) för
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verksamhetsåret 2019 snarast möjligt efter avfallsbolagets bildande;
11. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens att verka för att
aktierna betalas kontant eller genom apport efter nyemission i bolaget (cirka
3 260 000 kronor motsvarande 3 260 aktier – ska justeras slutligt med
utgångspunkt från invånarantal den 31 december 2017).
12. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens att verka för att
kostnaderna för etablerandet av avfallsbolaget, för verksamhetsåret
2018, fördelas och betalas löpande av delägarkommunerna baserat
per invånarantal;
13. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att
förbereda och ta fram erforderliga avtal och handlingar i övrigt.
Detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas
av kommunfullmäktige i Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhults
kommun.
Bakgrund
Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner har utrett
bildande av en gemensam organisation inom kommunal avfallshantering.
Förslaget är att bilda ett gemensamt bolag som på ägarnas uppdrag svarar för
det kommunala ansvaret att samla in, transportera och omhänderta
hushållsavfall enligt 15 kap miljöbalken. Till grund för uppdraget ligger den
av respektive ägares kommunfullmäktige beslutade renhållningsordningen
bestående av lokala föreskrifter och avfallsplan. Detta sätter, tillsammans
med bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv, ramarna för bolagets
verksamhet.
Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv har granskats av Växjö
kommuns chefsjurist tillsammans med advokat med särskild kompetens
inom området.
Syftet med att bilda avfallsbolag mellan Lessebo, Markaryd, Tingsryd,
Växjö och Älmhult är främst att bidra till en god miljö genom att utveckla en
hållbar verksamhet genom att:
• säkerställa kompetensförsörjning med större gemensamma resurser
så att avfallsverksamheten uppfyller ställda krav och målsättningar
• tillgodogöra storskalighetsfördelar, ex inom administration,
information, insamling, fjärrtransporter, upphandlingar och
materialhantering
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•
•
•

säkerställa en positiv resultatutveckling för Växjös
biogasverksamheten.
öka servicen till medborgarna med syfte att öka kundnöjdhet och
förtroende för verksamheten
bygga upp verksamheten med ekonomiska, miljöriktiga och
långsiktiga lösningar som håller över tid.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 76/2018 föreslagit nedanstående beslut till
kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda gemensamt avfallsbolag inom
kommunal avfallshantering enligt beslutsunderlaget med interimsstart den 2
april 2018 om beslut då har fattats i samverkande kommuners
kommunfullmäktige, i annat fall vid tidigast möjliga senare tidpunkt då
sådant beslut har fattats;
2. Kommunfullmäktige beslutar att bolagets verksamhetsstart blir den 1
januari 2019;
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bolagsordning enligt
bilaga 1;
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna aktieägaravtal enligt
bilaga 2;
5. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ägardirektiv enligt bilaga 3;
6. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt avfallsbolaget att i samverkan
med delägarkommunerna utarbeta och förankra gemensamma
renhållningsföreskrifter och avfallsplan för medlemskommunerna;
7. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse en ledamot och
en ersättare, till avfallsbolagets styrelse;
8. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt avfallsbolagets styrelse att
rekrytera VD i samråd med samverkande kommuner, sluta nödvändiga
förberedande avtal samt vid behov uppta lån i enlighet med bilaga 2 och 3
för att finansiera de förberedande åtgärderna för avfallsbolaget;
9. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt avfallsbolagets styrelse att
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fatta, eller i förekommande fall hos delägarkommunerna initiera, övriga
erforderliga beslut inför bolagets verksamhetsstart;
10. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt avfallsbolagets styrelse att
efter samråd med delägarkommunerna fastställa budget (baserad på
respektive medlemskommuns budget för motsvarande tidsperiod) för
verksamhetsåret 2019 snarast möjligt efter avfallsbolagets bildande;
11. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens att verka för att
aktierna betalas kontant eller genom apport efter nyemission i bolaget (cirka
3 260 000 kronor motsvarande 3 260 aktier – ska justeras slutligt med
utgångspunkt från invånarantal den 31 december 2017).
12. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens att verka för att
kostnaderna för etablerandet av avfallsbolaget, för verksamhetsåret
2018, fördelas och betalas löpande av delägarkommunerna baserat
per invånarantal;
13. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att
förbereda och ta fram erforderliga avtal och handlingar i övrigt.
Detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas
av kommunfullmäktige i Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhults
kommun.
Tekniska nämnden har i § 18/2018 fattat nedanstående beslut:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Växjö kommun att ta
följande beslut inför bildandet av ett regionalt avfallsbolag.
1. Bilda gemensamt avfallsbolag inom kommunal avfallshantering enligt
beslutsunderlaget med interimsstart den 2 april 2018 om beslut då har fattats
i samverkande kommuners kommunfullmäktige, i annat fall vid tidigast
möjliga senare tidpunkt då sådant beslut har fattats;
2. Bolagets verksamhetsstart blir 2019-01-01;
3. Godkänna bolagsordning enligt bilaga 1;
4. Godkänna aktieägaravtal enligt bilaga 2;
5. Godkänna ägardirektiv enligt bilaga 3;
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6. Uppdra åt avfallsbolaget att i samverkan med delägarkommunerna
utarbeta och förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan
för medlemskommunerna;
7. Utse en ledamot, Sofia Stynsberg, och en ersättare, [XX], till
avfallsbolagets styrelse;
8. Uppdra åt avfallsbolagets styrelse att rekrytera VD i samråd med
samverkande kommuner, sluta nödvändiga förberedande avtal samt vid
behov uppta lån i enlighet med bilaga 2 och 3 för att finansiera de
förberedande åtgärderna för avfallsbolaget;
9. Uppdra åt avfallsbolagets styrelse att fatta, eller i förekommande fall hos
delägarkommunerna initiera, övriga erforderliga beslut inför bolagets
verksamhetsstart;
10. Uppdra åt avfallsbolagets styrelse att efter samråd med
delägarkommunerna fastställa budget (baserad på respektive
medlemskommuns budget för motsvarande tidsperiod) för verksamhetsåret
2019 snarast möjligt efter avfallsbolagets bildande;
11. Verka för att aktierna betalas kontant eller genom apport efter
nyemission i bolaget (cirka 3 260 000 kronor motsvarande 3 260 aktier – ska
justeras slutligt med utgångspunkt från invånarantal 2017-12-31)
12. Verka för att kostnaderna för etablerandet av avfallsbolaget, för
verksamhetsåret 2018, fördelas och betalas löpande av delägarkommunerna
baserat per invånarantal;
13. Uppdra åt kommunstyrelsen att förbereda och ta fram erforderliga avtal
och handlingar i övrigt.
Detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
kommunfullmäktige i Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhults kommun.
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP) med instämmande av 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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§ 94

Dnr 297092

Övrigt
Kommunstyrelsens ordförande, Anna Tenje (M) överlämnar en blomma till
Malin Lauber (S) som nyligen fyllt jämnt.
Anna Tenje (M) informerar även om att hon föreslagit att Åsa Karlsson
Björkmarker får behålla sin plats som ordförande i den europeiska styrelsen
för ICLEI, trots att hon avsagt sig sina förtroendeuppdrag.
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§ 95

Dnr 2018-00079

Avsägelse från uppdrag som ledamot i
miljöberedningen - Åsa Karlsson Björkmarker (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen som ledamot i miljöberedningen.
Bakgrund
Åsa Karlsson Björkmarker (S) har i en skrivelse avsagt sig sina
förtroendeuppdrag från och med den 1 februari 2018.
Beslutet skickas till
För kännedom
Åsa Karlsson Björkmarker
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 96

Dnr 2018-00018

Val av ledamot i Monitoring Committee för
Vietnamprojekt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Sofia Stynsberg (M) till ledamot i Monitoring
Committee.
Bakgrund
Anna Hultstein (M) har i en skrivelse avsagt sig sina förtroendeuppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige har i § 37/2018 beviljat avsägelsen.
Beslutet skickas till
Anna Hultstein
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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