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På distans via applikationen Microsoft Teams
och A-salen, Växjö kommunhus, kl. 13:30 – 15:59

Tid och plats
Beslutande

Anna Tenje (M), Ordförande § 383-440 (distans)
Eva Johansson (C), 1:e vice ordförande (distans)
Malin Lauber (S), 2:e vice ordförande (A-salen)
Oliver Rosengren (M) (distans)
Catharina Winberg (M) (distans)
Ulf Hedin (M) (distans)
Jon Malmqvist (KD) (distans)
Gunnar Nordmark (L) (distans)
Magnus Wåhlin (MP) (distans)
Julia Berg (S) (distans)
Martin Edberg (S) (distans)
Rose-Marie Holmqvist (S) (distans)
Tomas Thornell (S) (distans)
Maria Garmer (V) (distans)
Conny Lindahl (SD) § 378-405 (distans)
Sofia Stynsberg (M) § 378-382 (distans)
Christer Svensson (SD) § 406-440 (distans)

Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Sofia Stynsberg (M) § 383-440 (distans)
Andreas Olsson (C) (distans)
Arijeta Reci (S) (distans) § 378-405
Pernilla Tornéus (M) (distans)
Anton Olsson (M) (distans)
Lena Wibroe (M) (distans)
Anna Zelvin (KD) (distans)
Susanna Röing (L) (distans)
Cheryl Jones Fur (MP) (distans)
Gunnar Storbjörk (S) (distans)
Martina Forsberg (S) (distans)
Otto Lindlöf (S) (distans)
Tony Lundstedt (S) (distans)
Johnny Werlöv (V) (distans)
Christer Svensson (SD) § 378-405 (distans)

Tjänstepersoner

Monica Skagne, kommunchef
Kristina Tannerfalk, verksamhetsutvecklare, §
379 (distans)
Anna Rosander, ekonomi- och finanschef, § 390
(distans)

Justering
Justerare

Ordförandes signatur

Malin Lauber (S)
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-03

Plats och tid

Kansliavdelningen

Justerade paragrafer

§§ 378-440

Ajournering

Klockan 15:25-15:30 för paus.

Anmärkning

På grund av Coronapandemin genomfördes
sammanträdet i huvudsak på distans via
applikationen Microsoft Teams.

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Fredrik Pettersson

Ordförande

……………………………………
Eva Johansson

Justerare

……………………………………
Malin Lauber
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2020-11-03 är
justerat.
Anslagsdag

2020-11-12

Anslaget tas ner

2020-12-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen

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

………………………………………………………
Fredrik Pettersson
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fastighetsbolag ........................................................................................ 47

§ 404 Dnr 2018-00496

Trygghets- och brottsförebyggande insatser DELMOS ................50

§ 405 Dnr 2020-00589

Satsning på ökad trivsel och attraktivitet i Växjö kommun 2020
...................................................................................................................... 52

§ 406Dnr 2018-00170

Samråd för planprogram för sydöstra delen av
verksamhetsområdet Västra Mark, Växjö ........................................ 54

§ 407 Dnr 2020-00072
Fastställande av särskilt pris för del av fastigheten Växjö 10:35,
Väster.......................................................................................................... 55

§ 408Dnr 2018-00678

Uppdrag om utvärdering av gratis busskort till nyinflyttade
perioden 2019-2020 ............................................................................... 57

§ 409Dnr 2020-00588

Utredning om sjukanmälan ska göras till vårdpersonal som
också kan ge rådgivning....................................................................... 59

§ 410 Dnr 2020-00260
Lokalprojekt Hagavikskolan................................................................. 60

§ 411 Dnr 2020-00439

Utbildningsdepartementets remiss av promemorian Gymnasieoch gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott ....................... 62

§ 412 Dnr 2020-00558

Socialdepartementets remiss av SOU 2018:88 LSS-utredningen 64

§ 413 Dnr 2020-00407

Regeringskansliets remiss av SOU 2020:36 Ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård .......................... 68

§ 414 Dnr 2020-00537

Boverkets remiss av förslag till Boverkets föreskrifter om ändring
i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna
samlingslokaler .......................................................................................... 71

§ 415 Dnr 2019-00406

Samverkansavtal för finansiering och genomförande med
Trafikverket gällande ny Klosterbro samt investeringsbeslut för
Klosterbron ................................................................................................ 72

§ 416 Dnr 2020-00566

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
6 (114)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-03

Ändrad mottagare av driftbidrag för Fortnox innebandyarena
...................................................................................................................... 75
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§ 378

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.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 379

Dnr 2015-00624

Information om nuläge forskningsavtal mellan Växjö
kommun och Linnéuniversitetet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Kristina Tannerfalk, verksamhetsutvecklare på utvecklingsavdelningen,
informerar om Växjö kommuns forskningsavtal med Linnéuniversitetet.
Avtalet är en av tre delar av en övergripande överenskommelse om
strategiskt partnerskap mellan Växjö kommun, Kalmar kommun,
Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna. Syftet med avtalet är
samverkan så både utbildningar och forskningen utvecklas och
forskningsbaserad kunskap som bidrar till utveckling av kommunens
verksamhet. Rent ekonomiskt omfattar avtalet upp till två miljoner
kronor per år i anslag till forskning mellan åren 2017-2027.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 380

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) informerar om konferenser hon deltagit på under
oktober:
1/10 Sustainable Cities konferens. Höll en presentation på sessionen
Designing just green cities through urban green planning.
22/10 European Green Week. Höll en presentation på sessionen
Biodiverse cities and regions post Covid-19.
22/10 Daring Cities. Var Chair och höll en presentation på High-level
session – Towards adopting a renewed decision on local and subnational
governments at the biodiversity COP.
21/10 deltog i Naturvårdsverkets årliga Biologisk mångfalds konferens.
Sofia Stynsberg (M) informerar från ett digitalt möte med länsstyrelsen 3
november om jordbruksmark.
Monica Skagne, kommunchef, informerar om läget i kommunkoncernen.
Överlag är läget lugnt även om smittspridningen av Coronaviruset ökar
för tillfället. Skagne informerar även om byggplaner i Vidingehem AB
och uppgörelsen med försäkringsbolaget om branden i Sandsbro skola
2017.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 381

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Ingen information lämnades på sammanträdet.
Bakgrund
Ordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), Catharina Winberg (M)
informerar om en marknadsundersökning som genomförts med 20 000
personer som underlag till framtida byggnation i bostadsbolagen.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 382

Dnr 2020-00017

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens
beslut om delegering enligt 6 kap 37 § Kommunallagen. Redovisningen i
rapporten gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 28 september
till och med 25 oktober 2020. Även liggare med förteckning över beslut
från planeringschefen, mark- och exploateringsingenjörer,
markingenjörer och förvaltningschefen redovisas för kommunstyrelsen.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 383

Dnr 2020-00564

Anmälan av kommunstyrelsens ordförandes
delegationsbeslut om avskrivning av lån för Växjö
DFF
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska beslut som fattas av kommunstyrelsens
ordförande i brådskande ärenden redovisas vid nästkommande
sammanträde.
Kommunstyrelsens ordförande har den 7 oktober 2020 på delegation
enligt punkt 1.1 i kommunstyrelsens delegationsordning fattat följande
beslut:
-Kommunstyrelsen beslutar att skriva ner utestående
kapitalfordran om 1.462.500 kronor för lån nummer VK_180701_1
Växjö Damfotbollsförening (Växjö DFF) till noll kronor under
förutsättning att sponsorer och privata finansiärer tillskjuter
Växjö DFF och Växjö DFF AB minst 4,5 mnkr.
-Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen ges i uppdrag att
följa upp
-att kapitalutfästelser om totalt 4,5 mnkr, vilka privata finansiärer
och sponsorer garanterat tillföra Växjö DFF AB och Växjö DFF
som del av pågående rekonstruktion, infrias
-att Växjö DFF:s handlingsplan som skall säkerställa en ekonomi i
balans, samt en långsiktighet i föreningens och bolagets
verksamhet, verkställs och efterlevs.
-att Växjö kommun ges information och insyn i bolagets och
föreningens ekonomi- och verksamhet genom kvartalsvisa
avstämningsmöten.
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§ 384

Dnr 2020-00619

Anmälan av kommunstyrelsens ordförandes
delegationsbeslut om undertecknande av Edinburgh
Declaration
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska beslut som fattas av kommunstyrelsens
ordförande i brådskande ärenden redovisas vid nästkommande
sammanträde.
Kommunstyrelsens ordförande har den 14 oktober 2020 på delegation
enligt punkt 1.1 i kommunstyrelsens delegationsordning fattat beslut om
att Växjö kommun ska underteckna Edinburgh Declaration.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 385

Dnr 2020-00007

Anmälan av arbetsutskottets beslut om revidering av
befolkningsprognosen som underlag för beräkning
av skatter och utjämning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 443/2020 av tidsskäl fattat följande beslut:
-Kommunstyrelsen beslutar att beräkningsunderlaget för skatter och
utjämning för budgetåret 2021 ska bygga på en befolkningsökning med
900 personer per den 1 november 2020.
-Kommunstyrelsen beslutar att beräkningsunderlaget för skatter och
utjämning för återstoden av planperioden 2022-2023 ska bygga på en
befolkningsökning med 1 300 personer per den 1 november 2021 och
2022.
-Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
16 (114)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-03

§ 386

Dnr 2020-00359

Anmälan av arbetsutskottets beslut om vinnare av
Växjö kommuns träbyggnadspris 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
För att tidschemat för Växjö kommuns träbyggnadspris 2020 skulle
kunna hållas fattade arbetsutskottet beslut om vinnare av Växjö
kommuns träbyggnadspris i § 449 2020-10-27.
Vinnaren blev Vallvikens förskola.
Enligt gällande rutin anmäls beslutet till kommunstyrelsen.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 387

Dnr 2020-00018

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 29 september, 6
oktober och 13 oktober redovisas för kommunstyrelsen.
VKAB:s protokoll från 22 september redovisas för kommunstyrelsen.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 388

Dnr 2020-00504

Medborgarförslag om trygghetsboende på söder i
Växjö
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget om trygghetsboende på
söder med att vi tar med förslaget i det framtida arbetet med att skapa
en mångfald av olika typer av boenden i Växjö. Det finns i dagsläget
planer på trygghetsboenden runt om i kommunen, bland annat
Hovshaga, Hofs Park och i Ingelstad.
Bakgrund
En kommuninvånare har i ett medborgarförslag daterat 2020-08-31
föreslagit att det ska byggas ett trygghetsboende på Söder i Växjö.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 451/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
besvara medborgarförslaget om trygghetsboende på
söder med att vi tar med förslaget i det framtida arbetet med att skapa
en mångfald av olika typer av boenden i Växjö. Det finns i dagsläget
planer på trygghetsboenden runt om i kommunen, bland annat
Hovshaga, Hofs Park och i Ingelstad.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-09-14.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 389

Dnr 2020-00559

Medborgarförslag om kameraövervakning på
återvinningsstationer
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det är ansvaret
för återvinningsstationerna ligger på Förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FTI) och vi kommer att överlämna förslagen till
dem.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om kameraövervakning på
återvinningsstationerna i kommunen.
Kommunfullmäktige har i § 244/2020 överlämnat beslutanderätten i
ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 455/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
besvara medborgarförslaget med att det är ansvaret för
återvinningsstationerna ligger på Förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FTI) och vi kommer att överlämna förslagen till
dem.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-05.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande
20 (114)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-03

§ 390

Dnr 2020-00629

Tryggande av kommunens pensionsåtagande
Ärendet utgår från sammanträdet.
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§ 391

Dnr 2020-00485

Folkhälsorapport 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen av Folkhälsorapport
2020 och uppdrar till kommunchefen att upprätta en slutlig
version med redaktionella ändringar.
2. Folkhälsorapporten ska presenteras för nämnder och
förvaltningar.
Bakgrund
En folkhälsorapport för Växjö kommun har sammanställts varje år sedan
2011.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 60/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
ska notera redovisningen av Folkhälsorapport 2020 och att
folkhälsorapporten ska presenteras för nämnder och förvaltningar.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad den 1 september 2020,
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Kommunchefen har
även upprättat en folkhälsorapport för 2020.
Yrkanden
Martin Edberg (S):
1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och styrelser genomför
lämpliga åtgärder och återrapporterar till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att ta fram
lämpliga åtgärder för kommunstyrelsen
Magnus Wåhlin (MP):
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen av Folkhälsorapport
2020 och uppdrar till kommunchefen att upprätta en slutlig
version med redaktionella ändringar.
2. Folkhälsorapporten ska presenteras för nämnder och
förvaltningar.
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Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar vilket av yrkandena som ska antas
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Magnus Wåhlins
(MP) yrkande.
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§ 392

Dnr 2020-00255

Uppdrag om framtagande av klimatkontrakt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att ta fram ett
förslag till klimatkontrakt som stakar ut vägen till ett klimatneutralt
Växjö 2030, som bidrar till att uppnå Växjös vision.
Reservation
Conny Lindahl (SD): Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet
och lämnar följande skriftliga reservation:
Innan vi med säkerhet vet att EU:s klimatmission står för
finansieringskostnaderna skriver inte Sverigedemokraterna under
klimatkontraktet.
Meningen: ”Klimatkontraktet ska markera starten för ett intensifierat
omställningsarbete för att nå klimatneutralitet och förbereda
kommunen på de utlysningar som kommer från EU framöver.” Känns
oerhört tveksamt! Visst kan EU komma med utlysningar, men vi är väl
fortfarande en självständig stat. Dessutom undrar vi hur klimatet
förbättras globalt av åtgärder i Växjö?
2.2 SD menar att vi vill att utsläppsnivåerna specificeras innan vi kan
skriva att ”Växjö 2030 inte ska påverka klimatet negativt”
4.5 Att ha ett mål på nollutsläpp 2030 är inte rimligt då det till och med
framgår i texten att vi knappast ens kommer nå målet till 2050. Av
kurvorna att döma har utsläppen istället ökat de senaste fyra åren.
Parisavtalet är inget avtal – mer som ett tomt skal
Trots alla konferenser från COP1 i Berlin 1995 till COP24 i Katowice
märks ingen skillnad på diagrammen för koldioxidutsläppen. Då är det
skönt att kunna berätta att aktuell vetenskap visar en betydligt mindre
klimatkänslighet för koldioxid än IPCC:s datorsimuleringar. De flesta
fristående vetenskapsinstitutioner menar att en fördubbling av
atmosfärens koldioxidhalt sannolikt ger en halv grad varmare planet än
idag. Forskningen gör framsteg. 2002 trodde man att en fördubbling av
koldioxidhalten skulle ge 3 – 6 grader varmare planet. I alla fall i de
politiskt förhandlade rapporterna.
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Tjugofyra politiska konferenser under tjugotre år utan några rejäla
trendbrott. Men man tror ändå att möten med 20 – 30 tusen delegater
från 196 länder i enighet ska kunna kontrollera Jordens klimat genom att
ställa om radikalt till koldioxidutsläpp på den nivå, som bara de
fattigaste länderna i Afrika har.
Sannolikt är de tänkta klimatåtgärderna skadligare för planeten och
mänskligheten än de klimatförändringar, som till en väldigt liten del
beror på våra koldioxidutsläpp.
“Parisavtalet ” är inte ett riktigt avtal med bindande klausuler och
bestämda sanktioner ifall gjorda åtaganden inte uppfylls. Det är istället
en uppräkning av undertecknarnas goda avsikter och borde således
hellre kallas ett “Letter of Intent”, Avsiktsförklaring.
Men i Sverige blev den snabbt lag.
Den stressades igenom i Sveriges Riksdag. Ledamöterna fick fyra dagar för
att komma in med motioner. De fick två veckor på sig innan beslut. Det
blev ingen diskussion, ingen analys. De flesta ledamöterna visste nog inte
vad de röstade om, men alla röstade för lagen.
6 Sveriges elproduktion kommer från vatten- och kärnkraft med ett
mindre bidrag från vindkraft. Den är alltså nästan helt fossilfri. Våra
utsläpp kommer huvudsakligen från transportsektorn. Politikerna ser
framför sig en fantastisk utveckling med elbilar framöver. Men de flesta
som säljs idag är hybridbilar. De kan man köra på el i staden. När man
kommer ut på landet och skall köra långt, växlar man över och kör på
bensin eller diesel.
En prognos räknar med en miljon elbilar år 2030. Det är 20 % av hela
beståndet. Vi har 5 miljoner bilar i Sverige. Således skulle 4 miljoner bilar
fortfarande gå på fossila bränslen. I medeltal lever de i 20 år, så åtskilliga
skulle vara kvar till 2050. År 2045 skulle transport-sektorn inte kunna
vara fossilfri.
För att ladda bilarna behövs laddstolpar till en kostnad som handlar om
10 000 kronor. De måste ha ledningar för mera el och kraftverk som
producerar elen. Det handlar om gigantiska summor för investeringar
med omställning av hela samhället. Hittills under 2020 har det sålts över
800 elbilar (rapporterar P4) i Växjö. Samtidigt som det installerats 9
laddstolpar. En ekvation som inte går ihop.
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9 Vi lämnar en höbal att ruttna på åkern. Då bildas metan och koldioxid,
eftersom cellulosan och stärkelsen i höet långsamt bryts ned under
förruttnelsen. Till slut har nästan alla kolatomer i höet omvandlats till
dessa gaser. En identisk höbal ger vi till en ko. Med sina fyra magar kan
hon bryta ned större delen av cellulosan och stärkelsen till fettsyror och
ättiksyra, vilka hon omvandlar till protein och fett.
Ett flertal av kolatomerna från höet blir till kött och fett och kan därför
inte bli metan och koldioxid. Kon kan inte fisa så mycket metan som
förruttnelsen ger. De fyra magarna gör kossor till naturens mest
effektiva förädlare av cellulosa och stärkelse till proteiner och fett,
människans viktigaste födoämnen. Dessutom får gräsätarna i sig alla
vitaminer och mineraler de behöver och vi får dem med i köttet.
Kor MINSKAR således naturens utsläpp av växthusgaser. Med andra ord
utgör de metansänkor, helt i analogi med att skogarna är
koldioxidsänkor. Köttätare äter sedan dessa gräsätare och bidrar
därmed indirekt till minskade utsläpp från naturen. Ju mera kött vi äter,
desto mindre blir naturens utsläpp.
10 Om det nu vore så att klimatet måste “räddas” genom att världens
utsläpp av koldioxid minskar drastiskt, blir frågan vad Sverige kan bidra
med. Sveriges utsläpp utgör cirka 0,1 procent av världens utsläpp.
Samtidigt är enbart tillväxthastigheten för utsläppen under bara några
veckor i länder som Kina, Indien, Indonesien och Turkiet lika stor som
Sveriges utsläpp under ett helt år. För Kina och Indien, med en
befolkning av 2,7 miljarder, är högsta prioritet att utveckla
elproduktionen för att höja levnadsstandarden för sina invånare. De
kinesiska energiplanerna utgår från att kolkraft kommer att var omistlig
för överskådlig framtid.
Argumentet att om andra länder inte får ned sina utsläpp, måste vi i
Sverige anstränga oss ännu mer, saknar naturligtvis varje kontakt med
verkligheten. Även om vi till enorma kostnader skulle lyckas dramatiskt
minska våra utsläpp, så skulle den globala klimatnyttan inte ens vara
mätbar. Det enda vi uppnår är att vi blir fattigare, att företag tvingas
lägga ned eller flytta utomlands. Det blir också extremt dyrt att leva på
den svenska landsbygden, när transportkostnaderna stiger.
För länder stadda i ekonomisk och teknisk utveckling med en befolkning
som till stor del saknar tillgång till elektricitet, är det inte minskning av
koldioxidutsläppen som prioriteras. För dem handlar det om att så
snabbt som möjligt tillgodose samhällets behov av elektricitet och det
sker till stor del med mer kolkraft.
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Bakgrund
Växjö kommun driver sedan 1 september 2019 projektet "Klimatneutrala
Växjö 2030". Projektet är delfinansierat av Viable Cities, som finansierar
motsvarande projekt i ytterligare åtta kommuner (Uppsala, Umeå,
Enköping, Järfälla, Göteborg, Malmö, Lund och Stockholm).
Kommunstyrelsens ordförande i alla ovan nämnda kommuner har skrivit
under en avsiktsförklaring med Viable Cities om att ta fram ett så kallat
klimatkontrakt. Avsiktsförklaringen förtydligar vikten av genomgripande
systemförändring och intensifierat klimatarbete för att nå
klimatneutralitet till år 2030. Klimatkontraktet ska visa hur kommunen
tänker bidra till detta samt hur staten kan underlätta för kommunen.
Kontraktet, som är politiskt bindande, ska tas fram under året och
skrivas under den 11 december, med staten som motpart.
Klimatkontraktet förbereder också kommunen på möjligheter till
finansiering genom EUs Climate Mission som lanseras inom kort.
Förbättrade och förenklade möjligheter till statlig delfinansiering av
lokala klimatsatsningar väntas vara en del av statens åtagande i
kontraktet.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 61/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till klimatkontrakt
som stakar ut vägen till ett klimatneutralt Växjö 2030, som bidrar till att
uppnå Växjös vision.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad den 25 september redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Det framgår av skrivelsen att
det inte finns en färdig mall för klimatkontraktets uppbyggnad, utan ska
bygge på respektive kommuns målsättningar, utmaningar och
förutsättningar. I Växjös fall innebär det att identifiera hur vi kan bidra
till Växjös vision genom att nå målsättningarna i hållbarhetsprogrammet,
där det beskrivs att växjöborna ska kunna bo, leva och verka utan
negativ klimatpåverkan år 2030, samt att Växjö ska vara fossilbränslefritt
år 2030. Utöver beskrivning av mål och strategier ska kontraktet också
beskriva hur samverkan och medborgardialog bidrar till måluppfyllelse.
Klimatkontraktet kommer innehålla en beskrivning av hur långt Växjö
redan kommit inom olika sektorer (energi, transporter, avfall etc), vilket
också ger en bild av var utmaningarna ligger. Baserat på existerande
planer, och planer under revidering, identifieras insatser/åtgärder som
behöver genomföras för att minska gapet till målsättningen. Från Viable
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Cities sida har det inte kommunicerats ut den exakta detaljeringsnivån
på dessa insatser. Det har dock nämnts att man vill att kontraktet ska
kunna innehålla en investeringsplan och inom vilka områden
finansiering behövs.
Framtagandet av klimatkontrakt kommer löpande att diskuteras med
programledningen på Viable Cities. På detta vis kan kommunen få
återkoppling på om det är saker i klimatkontraktet som behöver
förtydligas. Viable Cities har också informerat om att kontrakten kan
utvecklas vidare under år 2021.
Yrkanden
Magnus Wåhlin (MP) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S)
och Maria Garmer (V): Bifall till hållbarhetsutskottets förslag.
Conny Lindahl (SD): Kommunstyrelsen beslutar att inte ta fram ett
förslag till klimatkontrakt.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar vilket av yrkandena som ska antas
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt
hållbarhetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på hållbarhetsutskottets förslag.
Nej för att rösta på Conny Lindahls (SD) yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt hållbarhetsutskottets förslag med 14
röster mot 1 röst för Conny Lindahls yrkande. Se omröstningsbilaga 1.
Omröstningsbilaga 1
Ledamot
Malin Lauber (S)
Oliver Rosengren (M)
Catharina Winberg
(M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist (KD)

Tjänstgörande Ja
ersättare
Ja
Ja
Ja
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Gunnar Nordmark (L)
Magnus Wåhlin (MP)
Julia Berg (S)
Martin Edberg (S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Tomas Thornell (S)
Maria Garmer (V)
Conny Lindahl (SD)
Anna Tenje (M)
Ordförande Eva
Johansson (C)
Totalt

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
14

1

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 393

Dnr 2020-00277

Uppdrag att säkerställa och implementera en
process för medarbetare som upplever psykisk
ohälsa med anledning av Coronapandemin
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget och
beslutar att avveckla ”Växjö kommuns stödlinje för dig som känner oro”
senast den 31 december 2020.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att säkerställa att en
process arbetas fram och implementeras i verksamheten för
medarbetare i Växjö kommunkoncern som upplever psykisk ohälsa med
anledning av Coronapandemin. Framtagen process återrapporterades
till KS i maj 2020. Uppdraget ska pågå under Coronapandemin, dock
längst tom 31 december 2020.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 70/2020 föreslagit att
kommunstyrelsen ska godkänna återrapporteringen av uppdraget och
beslutar att avveckla ”Växjö kommuns stödlinje för dig som känner oro”
senast den 31 december 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse den 8 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö
kommunkoncern arbetar utifrån en modell i tre delar för att möta oro
och ohälsa hos medarbetare som upplever oro eller psykisk ohälsa med
anledning av Coronapandemin. Delarna kan användas i en följd eller var
för sig oberoende av varandra. Uppföljning av de olika delarna
presenteras i underlag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 394

Dnr 2020-00347

Skrivelse om att förstärka turistmålen i Växjö
kommun - Lena Wibroe (M), Sofia Stynsberg (M) och
Christoffer Nordmark (M)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att samla
berörda aktörer till dialog och planering av utvecklingen gällande
aktuella besöksmål.
2. Kommunstyrelsen beslutar att även driva frågan vidare i
Kulturparken Småland AB i egenskap av delägare.
Bakgrund
Lena Wibroe (M), Sofia Stynsberg (M) och Christoffer Nordmark (M) har
den 1 juni 2020 inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen. I
skrivelsen uppmanas Växjö kommun ta tillvara på betydelsefulla platser
för att belysa dess historia och för besöksnäringens värde. Särskilt
omnämns Inglinge hög, Åsnens nationalpark och Sydostleden som
utvecklingsbara platser och verksamheter. Författarna ställer sig frågan
om hur ett samarbete kan se ut som kan synliggöra olika kulturmiljöer
ut ett fornnordiskt perspektiv och tillgängliggöra informationen för en
större allmänhet. I skrivelsen föreslås att en utredning ska undersöka
möjligheterna till
-ett samordnat projekt mellan olika aktörer
-extern finansiering
-att skapa delaktighet för de lokala föreningarna
-förbättrad information och skyltning för den angivna platsen
-samverkan med Linnéuniversitetet kring tekniska lösningar såsom
AR/VR
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 419/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1.

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att samla
berörda aktörer till dialog och planering av utvecklingen gällande
aktuella besöksmål.

2. Kommunstyrelsen beslutar att även driva frågan vidare i
Kulturparken Småland AB i egenskap av delägare.
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-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-09-21.
Kommunchefen har i en skrivelse den 8 september 2020 yttrat sig över
skrivelsen.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
32 (114)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-03

§ 395

Dnr 2020-00569

Skrivelse om simhallen i Växjö - Maria Garmer (V),
Johnny Werlöv (V) och Håkan Frizén (V)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att förslagen som framförs
inte är aktuella men att det kommer att bli en djup diskussion mellan
partierna i frågan.
Reservation
Maria Garmer (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Maria Garmer (V), Johnny Werlöv (V) och Håkan Frizén (V) har i en
skrivelse till kommunstyrelsen som inkom 30 september 2020 föreslagit
följanande angående arbete med en ny simhall:
•
•
•

det bildas en parlamentarisk arbetsgrupp som gemensamt
arbetar fram ett förslag till vad en ny simhall ska innehålla samt
när den ska vara färdigställd.
ett programarbete påbörjas för att sammanställa de förslag och
den kunskap samt information kring ny simhall som hittills
inkommit.
att det planeras och genomförs medborgardialoger i frågan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 459/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
besvara skrivelsen med att förslagen som framförs inte är aktuella men
att det kommer att bli en djup diskussion mellan partierna i frågan.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-05.
Yrkanden
Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen.
Eva Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar vilket av yrkandena som ska antas
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Maria Garmer
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§ 396

Dnr 2020-00632

Skrivelse om förnyad kraftsamling för att motverka
ökat narkotikabruk i Växjö kommun - Magnus P
Wåhlin (MP), Pernilla Tornéus (M) och Oliver
Rosengren (M)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att samordna det
proaktiva och reaktiva arbetet mot narkotikabruk i Växjö
kommun genom att organisera en insatsgrupp som kan aktiveras
när särskilda insatser behövs i särskilda delar av kommunen, på
enskilda skolor eller likande. Samordningen sker under nämnden
för arbete och välfärd i samarbete med exempelvis
utbildningsförvaltningen, Växjöbostäder, Vidingehem, Vöfab och
säkerhetsavdelningen och i nära dialog med polisen.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen arbeta fram en
insatstrappa för hur det proaktiva och reaktiva arbetet mot
narkotikabruk kan systematiseras och evidenssäkras.
Bakgrund
Magnus P. Wåhlin (MP), Pernilla Tornéus (M) och Oliver Rosengren (M)
har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen den 20 oktober
2020 om "förnyad kraftsamling för att motverka ökat narkotikabruk i
Växjö kommun". Av skrivelsen framgår följande:
Narkotikabruket i Växjö kommun ökar. Detta leder till stora problem för
enskilda individer och hela samhället. Ett ökat narkotikabruk skapar
otrygghet och kriminalitet och leder till missade livschanser. Därför
behövs nu en förnyad kraftsamling för att motverka det ökande
narkotikabruket i Växjö kommun.
Blågröna Växjö har uthålligt prioriterat åtgärder mot
narkotikaproblematiken. De senaste åren har beslut fattats om
missbruksvårdande kompetens i fältverksamheten, ökad kontroll i
skolmiljöer och att implementera nya nationella riktlinjer mot ungas
narkotikabruk. Just nu genomför Nämnden för arbete och välfärd en
genomgripande reform av missbruksvården, där kvaliteten på
kommunens boendeinsats höjs och insatserna evidenssäkras.
Genom ett tydligt samordnande av de befintliga resurserna kan vi
kraftsamla vid tillfällen då vi noterar ökad otrygghet och utbredning av
narkotikabruk. Det kan innebära punktinsatser under kortare och längre
tid på skolor där vi noterat ett ökat narkotikabruk men också i olika
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delar av kommunen där den narkotikarelaterade oron ökat. Växjö
kommun behöver kunna sätta in snabba och samlade resurser för att på
ett tidigt stadium förändra en negativ utveckling. Arbetet ska ske i
samråd med polis och andra relevanta aktörer. Samverkan med
föreningslivet är viktigt för att arbeta med attityder och vuxennärvaro.
Det proaktiva arbetet mot narkotikabruk behöver också tydliggöras och
förstärkas i kommunen, inte minst via utbildningsförvaltningen och
förvaltningen för Arbete och välfärd. Ett bra och aktivt arbete pågår på
kommunens skolor. Med denna skrivelse vill vi tydliggöra att arbetet
behöver ytterligare fokus.
Samordningen av arbetet sker av nämnden för arbete och välfärd.
Vi föreslår därför kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att:
Att
samordna det proaktiva och reaktiva arbetet mot narkotikabruk i Växjö
kommun genom att organisera en insatsgrupp som kan aktiveras när
särskilda insatser behövs i särskilda delar av kommunen, på enskilda
skolor eller likande. Samordningen sker under nämnden för arbete och
välfärd i samarbete med exempelvis utbildningsförvaltningen,
Växjöbostäder, Vidingehem, Vöfab och säkerhetsavdelningen och i nära
dialog med polisen.
Att
arbeta fram en insatstrappa för hur det proaktiva och reaktiva arbetet
mot narkotikabruk kan systematiseras och evidenssäkras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 492/2020 föreslagit följande beslut:
1.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att samordna det
proaktiva och reaktiva arbetet mot narkotikabruk i Växjö
kommun genom att organisera en insatsgrupp som kan aktiveras
när särskilda insatser behövs i särskilda delar av kommunen, på
enskilda skolor eller likande. Samordningen sker under nämnden
för arbete och välfärd i samarbete med exempelvis
utbildningsförvaltningen, Växjöbostäder, Vidingehem, Vöfab och
säkerhetsavdelningen och i nära dialog med polisen.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen arbeta fram en
insatstrappa för hur det proaktiva och reaktiva arbetet mot
narkotikabruk kan systematiseras och evidenssäkras.
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-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-26.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 397

Dnr 2020-00623

Skrivelse om ny utbildning för förbättrad service i
myndighetsutövning - Andreas Olsson (C) och Anna
Tenje (M)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen till att införa ett nytt
introduktionsprogram för nyanställda och utveckla ett årligt
program för löpande kompetensutveckling inom service och
bemötande i myndighetsutövandet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att arbeta i team
där erfarna medarbetare får möjlighet att ha en dialog kring ett
ärendes komplexitet och lagstiftningens syfte på ett enkelt sätt,
ett utmärkt lärande från medarbetare till medarbetare. För att
därigenom även förbättra den påbörjade samordningen av
myndighetsutövningens besök för att hålla nere taxor, avgifter
och öka kvaliteten i varje enskilt möte.
3. Kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen att införa årlig
dialogträff mellan förvaltningar med myndighetsservice och
företagare för att skapa tydlighet och förståelse genom
kommunikation.
Bakgrund
Andreas Olsson (C) och Anna Tenje (M) har den 16 oktober 2020 lämnat
en skrivelse till kommunstyrelsen om utbildning för förbättrad service i
myndighetsutövning. Av skrivelsen framgår följande:
Blågröna Växjö har en tydlig ambition om att förtroendet för Växjö
kommuns service och bemötande i myndighetsutövningen ska vara högt
bland kommunens företagare. Svenskt näringslivs senaste underökning
visade dock på att vi inte nått hela vägen. Vi är en växande kommun och
strävar vi alltid och att ytterligare förbättras. Vi vet att företagen har
stor betydelse för att vår kommun ska fortsätta växa och då behöver
kontakten med kommunen upplevas som smidig, kvalitativ och inte ett
hinder. Vi eftersträvar en ömsesidig god dialog med för att fortsätta
förbättringsarbetet. Vi vill därför satsa på en återkommande fortbildning
för tjänstepersoner med syfte att förbättra service och dialog mellan
berörda parter. Ska vi lyckas med att leverera den tjänst och service som
efterfrågas måste vi skapa en förståelse för de bådas olika
utgångspunkter i och kring de plattformar som dialogerna äger rum;
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träffar vid tillsyn, tillståndsgivande, rådgivning med mera. Varje besök
våra tjänstepersoner utför hos den enskilde företagaren tar värdefull tid
i anspråk från deras verksamhet. Därför behöver vi samordna
myndighetsutövningens besök för att hålla nere taxor, avgifter och öka
kvaliteten i varje enskilt möte. Det handlar både om att bli bättre på att
kommunicera varför kommunen fattar ett visst beslut samt varför tillsyn
utförs och vad avgifterna bygger på exempelvis nationell lagstiftning. Vi
måste leva upp till förväntningarna när det gäller handläggningstider
och ha en god dialog om det skulle dra ut på tiden. Men även vara
tydliga och stödjande i processen kring vilka handlingar som ska lämnas
in och utgå ifrån företagets förkunskaper genom att ha kunden i fokus.
Vi behöver stärka det proaktiva arbetet genom att till exempel informera
om ny och befintlig lagstiftning efter företagets behov. Det skapar god
grund för att ledtider kan hållas och att förväntningarna ligger på rätt
nivå. Våra medarbetare det viktigaste verktyget för att bli ännu bättre på
att ge den service och det bemötande som kommunens företagare
efterfrågar. Varje enskild medarbetares kompetens och erfarenhet är
värdefull och avgörande en välfungerande myndighetsutövning. Vi
behöver stärka upp förutsättningarna genom ett bättre
introduktionsprogram för nyanställda, men även utveckla ett
fortlöpande kompetensutvecklingsprogram för alla anställda inom olika
branschområden. Detta tillsammans med utveckling av team-arbete för
att erfarna medarbetare ska kunna bidra med kunskapsöverföring, men
även vara stöd i tillämpning av lagar och regler. Därigenom kan vi skapa
goda förutsättningar för kontinuerligt lärande, kompetensutveckling
och förbättringsarbete i det vardagliga arbetet från medarbetare till
medarbetare.
Med bakgrund av detta vill vi ge kommunchefen i uppdrag:
- Att införa ett nytt introduktionsprogram för nyanställda och utveckla
ett årligt program för löpande kompetensutveckling inom service och
bemötande i myndighetsutövandet.
- Att arbeta i team där erfarna medarbetare får möjlighet att ha en
dialog kring ett ärendes komplexitet och lagstiftningens syfte på ett
enkelt sätt, ett utmärkt lärande från medarbetare till medarbetare. För
att därigenom även förbättra den påbörjade samordningen av
myndighetsutövningens besök för att hålla nere taxor, avgifter och öka
kvaliteten i varje enskilt möte.
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- Att införa årlig dialogträff mellan förvaltningar med
myndighetsservice och företagare för att skapa tydlighet och förståelse
genom kommunikation.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 461 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen till att införa ett nytt
introduktionsprogram för nyanställda och utveckla ett årligt
program för löpande kompetensutveckling inom service och
bemötande i myndighetsutövandet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att arbeta i team
där erfarna medarbetare får möjlighet att ha en dialog kring ett
ärendes komplexitet och lagstiftningens syfte på ett enkelt sätt,
ett utmärkt lärande från medarbetare till medarbetare. För att
därigenom även förbättra den påbörjade samordningen av
myndighetsutövningens besök för att hålla nere taxor, avgifter
och öka kvaliteten i varje enskilt möte.
3. Kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen att införa årlig
dialogträff mellan förvaltningar med myndighetsservice och
företagare för att skapa tydlighet och förståelse genom
kommunikation.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-19.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 398

Dnr 2020-00616

Skrivelse om särskild satsning på omstart för kulturoch föreningslivet - Anna Tenje (M), Eva Johansson
(C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L) och
Magnus P. Wåhlin (MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram ett förslag på
hur fem miljoner i extra stöd till föreningarna kan fördelas utifrån i
skrivelsen nämnda riktlinjer.
Bakgrund
Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar
Nordmark (L) och Magnus P. Wåhlin (MP) har i en skrivelse den 15
oktober 2020 lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen om särskild
satsning på omstart för kultur- och föreningslivet. Av skrivelsen framgår
följande:
Det senaste året har varit omtumlande för oss alla. Pandemin har tvingat
oss att göra nödvändiga anpassningar för att möta de utmaningar som
pandemin har ställt oss inför. Många har haft det fortsatt tufft
exempelvis kulturarrangemang, publiksporter, men även andra
föreningar har tvingats vara innovativa för att kunna fortsätta bedriva
och utveckla sina verksamheter. Blågröna Växjö har tätt följt det arbete
som kommunens klubbar och föreningar gjort för att anpassa sig. Vi kan
konstatera att de gjort ett tappert arbete och klarat sig förhållandevis
bra. Vi beslutade i ett relativt tidigt skede att låta nivåerna för
föreningsstödet ligga kvar på motsvarande 2019 års nivå för att ge
föreningslivet trygghet och möjliggöra långsiktig planering när andelen
aktiva sjönk på grund av Folkhälsomyndighetens riktlinjer och
rekommendationer. Nu vill vi uppmärksamma det hårda arbete som
gjorts genom att tilldela:
• Föreningar som idag har föreningsstöd för barn- och
ungdomsverksamhet eller långsiktiga kulturstöd från Växjö kommun ett
generellt stöd om totalt två miljoner kronor. Detta för att föreningarna
ska få bättre förutsättningar att klara av att starta upp föreningslivet på
nytt. Stödet kommer att fördelas utifrån hur stora bidrag föreningarna
har idag.
• Två miljoner kronor i ett särskilt stöd med fokus på
verksamhetsformer och nya aktiviteter som föreningarna planerar eller
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har startat upp under pandemin som anses särskilt viktiga att behålla
och utveckla för att få till en bra omstart av sin verksamhet. Detta stöd
hanteras via ett ansökningsförfarande som.
• Ytterligare en miljon kronor som kommer riktas direkt till Ridsporten
där det sedan tidigare redan finns ett uppdämt behov bland annat av att
rusta upp fastigheter i anslutning till klubbverksamheterna. Vår
förhoppning är att denna satsning på kultur, idrotts och föreningslivet
kommer skapa bättre förutsättningar för att ta klivet framåt och stärka
verksamheternas förutsättningar genom denna tuffa tid.
Med bakgrund av detta yrkar vi på att: - Kommunchefen får i uppdrag
att ta fram ett förslag på hur fem miljoner i extra stöd till föreningarna
kan fördelas utifrån ovan nämnda riktlinjer.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 460/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
uppdra till kommunchefen att ta fram ett förslag på hur fem miljoner i
extra stöd till föreningarna kan fördelas utifrån i skrivelsen nämnda
riktlinjer.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-19.
Yrkanden
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Malin Lauber (S) och Maria
Garmer (V): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 399

Dnr 2020-00638

Uppdrag med anledning av skrivelse om särskild
satsning på omstart för kultur- och föreningslivet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att fördela
fem miljoner kronor i tillfälligt extrastöd till kommunens kultur- och
fritidsföreningar enligt förslag i kommunchefens skrivelse daterad
2020-10-22.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 398/2020 beslutat att ge kommunchefen i
uppdrag att ta fram ett förslag på hur fem miljoner i extra stöd till
föreningarna kan fördelas utifrån riktlinjer i skrivelse från Anna Tenje
(M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L) och
Magnus P. Wåhlin (MP).
Beslutsunderlag
-Kommunstyrelsens beslut i § 398/2020.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-19.
Kommunchefen har i en skrivelse den 22 oktober 2020 lämnat förslag på
fördelning av fem miljoner kronor i extra stöd till föreningar enligt
kommunstyrelsens uppdrag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 400

Dnr 2020-00204

Ändring i kommunstyrelsens attestförteckning över
beslutsattestanter och ersättare avseende
kommunchefens attesträtt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunchefens attesträtt i
kommunstyrelsens attestförteckning över beslutsattestanter och
ersättare 2020.
Bakgrund
Enligt kommunstyrelsens beslut har kommunchefen delegation på att
utse beslutsattestanter och ersättare inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde. Gällande förteckning godkändes i sin helhet av
kommunchefen 2019-12-13. Ändring av förteckningen har godkänts av
kommunchef per delegation 2020-03-12, 2020-06-15, 2020-08-17,
2020-09-28.
Attesträtt för kommunchef beslutas i särskilt ärende av
kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 433/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna kommunchefens attesträtt i kommunstyrelsens
attestförteckning över beslutsattestanter och ersättare 2020.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-09-28.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 401

Dnr 2019-00565

Nominering av vigselförrättare
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen förlänger
förordnandena som borgerlig vigselförrättare för Malin Lauber,
Lena Johannesson och Pernilla Sjöberg som går ut 3 mars 2021.
2. Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen utser Anna Tenje (M),
Maria Garmer (V), Tomas Lindahl (V), Hannes Jónsson (SD) och
Carina Elmefall till borgerliga vigselförrättare.
Bakgrund
Sedan den 1 maj 2009 gäller en ny äktenskapslagstiftning som bland
annat innebär att nya förordnanden som borgerlig vigselförrättare
endast ska gälla en tidsbestämd period. Växjö kommun kan föreslå
personer till länsstyrelsen som borgerliga vigselförrättare.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottets förslag till § 433/2020.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-13.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
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§ 402

Dnr 2020-00342

Ekonomisk uppföljning coronapandemin och
uppföljning av stöd till det lokala näringslivet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Ekonomisk uppföljning coronapandemin
mars-september 2020 och uppföljning av stöd till det lokala näringslivet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har på olika sätt erhållit ekonomisk uppföljning av
coronapandemin per april, maj, juli och augusti. I denna rapportering
redovisas ekonomiska konsekvenser för nämnder och bolag ackumulerat
till och med september månad. Information lämnas även av vidtagna
åtgärder inom ekonomiadministrationen för att underlätta för det lokala
näringslivet. Återkoppling görs även på kommunstyrelsens beslut om att
tidigarelägga inköp eller investeringar.
I denna redovisning ingår inte coronapandemins effekter på Växjö
kommuns skatteintäkter och generella statsbidrag. I delårsrapporten
per augusti redovisas en prognos för helåret och ny prognos redovisas i
samband med den koncernövergripande ekonomiska uppföljningen per
oktober.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 464/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna den ekonomiska uppföljningen coronapandemin marsseptember 2020 och uppföljning av stöd till det lokala näringslivet.
Kommunchefen har i en skrivelse den 21 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen
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§ 403

Dnr 2020-00203

Coronaviruset - ekonomiska effekter för föreningar
och deras fastighetsbolag
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen av stödåtgärder riktade
till föreningar och föreningsägda fastighetsbolag 2020-01-01 -09-30.
2. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningsägda
fastighetsbolag amorteringsbefrielse för amorteringar avseende
perioden 2021-01-01 – 2021-07-01 på utestående lån beviljade av
Växjö kommun
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomi- och finanschefen rätt
att vid behov besluta om motsvarande eftergift för övriga
idrottsföreningar och samhällsföreningar på utestående lån
beviljade av Växjö kommun avseende amorteringar som förfaller
under perioden 2021-01-01 – 2021-07-01
4. Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomi- och finanschefen rätt
att vid behov bevilja anstånd med räntebetalningar i maximalt 6
månader på utestående lån till föreningar eller föreningsägda
fastighetsbolag avseende räntebetalningar som förfaller under
perioden 2020-01-01—2021-07-01.
Bakgrund
Coronapandemin har på olika sätt drabbat samhället hårt sedan
utbrottet våren 2020. I Sverige har hittills ca 5.900 personer avlidit till
följd av Covid-19 och ca 103.000 fall av sjukdom har konstaterats.
För att begränsa smittspridningen har regeringen på inrådan av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer infört ett antal åtgärder,
bland annat har begränsningar för allmänna sammankomster införts.
Besluten om begränsningar i antalet personer som tillåts vid allmänna
sammankomster (inledningsvis 500 personer, för närvarande 50
personer) har slagit hårt mot elitföreningarnas möjligheter till
publikintäkter, samt även mot övriga intäkter för arrangemang i
anläggningarna såsom ungdomscuper, konserter och mässor.
I första hand är det ägarföreningarnas ekonomi som drabbas av förbudet
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mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare, men
fastighetsbolagens ställning och likviditet är av stor vikt för att de
föreningsägda koncernerna skall kunna ta sig igenom effekterna av
pågående pandemi.
De föreningsägda fastighetsbolagen på Arenastaden har tillsammans
utestående lån från Växjö kommun uppgående till ca 500 mkr och
amorteringarna uppgår kvartalsvis till ca 4,5 mkr.
Under årets första tre kvartal så har tre av fyra föreningsägda
fastighetsbolag utnyttjat möjligheten till amorteringsbefrielse, endast
IFK Växjö Arena AB har valt att amortera enligt plan. Lämnad
amorteringsbefrielse innebär att löptiden för lånen förlängs med det
antal kvartal som amorteringsbefrielse har lämnats.
Därutöver har Växjö Innebandyarena AB beviljats anstånd med
räntebetalningar i sex månader per 2020-03-31 samt 2020-06-30 vilket
har beslutats via delegation av Ekonomi- och finanschefen.
Ytterligare två föreningar har efter ansökan beviljats
amorteringsbefrielse via delegation, det avser Växjö
Damfotbollssförening (37,5 tkr) samt Funkibator ideell förening (100 tkr).
Därutöver har start för amorteringar från Åby/Tjureda Idrottsförening
på långfristig upplåning för bandyhallen i Åby senarelagts med cirka 6
månader (645 tkr.)
Tidigare beslut i Kommunstyrelsen innebär att amorteringsbefrielse för
kvartal 4 2020 redan är beviljad. Behoven bedöms dock kvarstå även
2021 mot bakgrund av ökad smittspridning. Aviserade förändringar i
maximalt antal besökare vid allmänna sammankomster från oktober
2020 har uteblivit och bedömningen är att restriktionerna kommer att
kvarstå 2021, även om lättnader successivt införs.
Den ekonomiska situationen är fortsatt mycket pressad för
elitföreningarna på Arenastaden varför en förlängning av de riktade
åtgärderna för föreningar och föreningsägda fastighetsbolag även första
halvåret 2021 enligt förslag till beslut är angelägna.
Förslaget till beslut innebär liksom tidigare endast en likviditetseffekt för
Växjö kommun och påverkar inte kommunens kostnader. Åtgärderna
bedöms trots detta både effektiva och ändamålsenliga för att stödja
berörda föreningar och föreningsägda bolag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 465/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen av stödåtgärder riktade
till föreningar och föreningsägda fastighetsbolag 2020-01-01 -09-30.
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2. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningsägda
fastighetsbolag amorteringsbefrielse för amorteringar avseende
perioden 2021-01-01 – 2021-07-01 på utestående lån beviljade av
Växjö kommun
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomi- och finanschefen rätt
att vid behov besluta om motsvarande eftergift för övriga
idrottsföreningar och samhällsföreningar på utestående lån
beviljade av Växjö kommun avseende amorteringar som förfaller
under perioden 2021-01-01 – 2021-07-01
4. Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomi- och finanschefen rätt
att vid behov bevilja anstånd med räntebetalningar i maximalt 6
månader på utestående lån till föreningar eller föreningsägda
fastighetsbolag avseende räntebetalningar som förfaller under
perioden 2020-01-01—2021-07-01.
Kommunchefen har i en skrivelse den 19 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen

För kännedom
Kultur-och fritidsnämnden
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§ 404

Dnr 2018-00496

Trygghets- och brottsförebyggande insatser
DELMOS
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att använda kvarstående medel från
DELMOS enligt följande:
• Utökning/förstärkning av trygghetsvärdar i Araby,
fältverksamhet och vuxenvandrare/nattvandrare samt
kompetensutveckling av denna grupp.
• Trygghetsanalys av den fysiska miljön på Ljungfälleskolan och
Östra lugnet skola.
• Konsekvensanalys av planritningar för nya högstadieskolan
Hagavik.
• Åtgärder för att skapa tryggare offentlig miljö.
Bakgrund
Som en av 32 kommuner i landet med särskilt utsatta bostadsområden
har Tillväxtverket den 31 oktober 2018 beviljat Växjö kommun 10 661 000
kronor per år från 2018–2020 för långsiktigt arbete mot segregation.
(Tillväxtverket beslutar och betalar ut medel, men samordnas av
myndigheten Delegationen mot segregation, (Delmos).
Kommunstyrelsen beslutade (dnr. 2018-496) i september 2019 att
summan skulle delas på tre lika delar mellan Nämnden för arbete och
välfärd, Utbildningsförvaltningen och Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens del är beslutad att användas till de nyligen införda
Trygghetsvärdarna i City och Teleborg/Campus.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 466/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att använda kvarstående medel från
DELMOS enligt följande:
• Utökning/förstärkning av trygghetsvärdar i Araby,
fältverksamhet och vuxenvandrare/nattvandrare samt
kompetensutveckling av denna grupp.
• Trygghetsanalys av den fysiska miljön på Ljungfälleskolan och
Östra lugnet skola.
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• Konsekvensanalys av planritningar för nya högstadieskolan
Hagavik.
• Åtgärder för att skapa tryggare offentlig miljö.
Kommunchefen har i en skrivelse den 20 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att med
anledning av att Trygghetsvärdarna inte kom igång förrän under
sommaren finns det medel över för ytterligare förstärka det trygghetsoch brottsförebyggande arbetet. Utifrån de 3,5 miljoner kronor återstår
ca 2 miljoner kronor att förstärka arbetet med. Föreslagna insatserna
har fokuserat på situationell prevention, alltså den fysiska miljön
och/eller ökning av social närvaro. Den fysiska miljöns utformning har
stor betydelse för trygghet och säkerhet i kommunen. Åtgärder som har
införts eller är på gång är:
• Utökning/förstärkning av trygghetsvärdar i Araby, fältverksamhet
och vuxenvandrare/nattvandrare samt kompetensutveckling av
denna grupp.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 405

Dnr 2020-00589

Satsning på ökad trivsel och attraktivitet i Växjö
kommun 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nyttja 14 miljoner kronor för trivsel- och
attraktivitetsåtgärder i Växjö centrum och liknande åtgärder i tätorterna
utanför Växjö under 2020 enligt förslag i kommunchefens skrivelse
daterad 2020-10-14.
Bakgrund
Växjö kommun arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för
utveckling av centrum. För oss är det viktigt med en attraktiv stadskärna
som ger invånare och besökare ett varmt välkomnande till vår stad. Den
fysiska miljöns utformning är av stor betydelse och bidrar till att skapa
bra förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet.
Utvecklings- och underhållsarbetet pågår kontinuerligt och har den
senaste tiden intensifierats. Vi vill nu stärka upp centrumarbetet och
bidra till en ännu inbjudande stadskärna genom flera riktade åtgärder:
1. Ökad trivsel i Växjö city genom att bland annat investera i; ny
trivselbelysning i anslutning till rutnätsstaden, ny utsmyckning
kopplad till årstiderna, exempelvis fler blomsterurnor.
2. Skapa bättre förutsättningar för ett mer städat intryck och
minskad nedskräpningen genom att bland annat; köpa in fler
smarta och tillgänglighetsanpassade soptunnor, byta och snygga
till parkbänkar.
3. Att skapa öka attraktiviteten genom utökat underhåll genom att
rusta upp lekplatser, snickerier, förnya underlaget på
grusbelagda gångstråk.
Ytterligare satsning kommer även göras på att förstärka målningarna vid
övergångsställen och gator för att öka trafiksäkerheten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 491/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att nyttja 14 miljoner kronor för trivsel- och
attraktivitetsåtgärder under 2020 enligt förslag i kommunchefens
skrivelse daterad 2020-10-14.
Kommunchefen har i en skrivelse den 14 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen
beslutar att nyttja 14 miljoner kronor för trivsel- och
attraktivitetsåtgärder under 2020, varav 3,5 miljoner till tätorterna
utanför Växjö stad.
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Gunnar Nordmark (L), Anna
Tenje (M) och ordförande Eva Johansson (C): Kommunstyrelsen beslutar
att nyttja 14 miljoner kronor för trivsel- och attraktivitetsåtgärder i
Växjö centrum och liknande åtgärder i tätorterna utanför Växjö under
2020 enligt förslag i kommunchefens skrivelse daterad 2020-10-14.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar vilket av yrkandena som ska antas
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Jon Malmqvists
(KD) yrkande.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
Tekniska nämnden
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§ 406

Dnr 2018-00170

Samråd för planprogram för sydöstra delen av
verksamhetsområdet Västra Mark, Växjö
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till planprogram för sydöstra
delen av verksamhetsområdet Västra Mark som underlag för samråd
med nämnder, myndigheter och fastighetsägare samt ger
förutsättningar för invånarna att lämna synpunkter.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-16 att ett planprogram för den
sydöstra delen av verksamhetsområdet Västra Mark ska tas fram i
enlighet med intentionerna i översiktsplanen för Växjö stad.
Planeringsavdelningen har fått uppdraget att leda arbetet med
planprogrammet i nära samarbete med kommunens berörda
förvaltningar samt fastighetsägare och verksamhetsutövare i området.
I översiktsplan för Växjö stad, antagen 2012-02-28, anges att Västra
Mark är ett omvandlingsområde vars utveckling ska studeras vidare.
Planprogrammet ska samlat och överskådligt redogöra
programområdets planeringsförutsättningar med tillhörande
utredningar och analyser samt ge förslag till ny övergripande struktur
för bebyggelse, gator, park och grönstråk utifrån en för alla berörda
aktörer gemensam målbild.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 467/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till planprogram för sydöstra
delen av verksamhetsområdet Västra Mark som underlag för samråd
med nämnder, myndigheter och fastighetsägare samt ger
förutsättningar för invånarna att lämna synpunkter.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-10-13.
-Förstudie planprogram för den sydöstra delen av västra mark samrådshandling 2020-10-15.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 407

Dnr 2020-00072

Fastställande av särskilt pris för del av fastigheten
Växjö 10:35, Väster
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för tomtmark inom fastigheten
del av Växjö 10:35 på väster i Växjö. Priset för marken inom berört
område beslutas bli 3 500 kr/m2 BTA för bostadsmark, 2 000 kr/m2
BTA för kontor, 1 500 kr/m2 BTA för handel samt 600 kr/m2 för mark
avsedd för parkeringshus.
Reservation
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Fastigheten ingår i detaljplanen för del av Växjö 10:35 m.fl., väster i
Växjö. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden 2020-03-26 och
kommunfullmäktige 2020-05-19. Detaljplanen medger
användningsområdena bostäder, centrumverksamhet och parkering
samt en bebyggelse upp till 9 våningar i en del.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att
parkeringshus samt bostäder och centrumverksamhet kan byggas inom
en del av fastigheten Växjö 10:35. Det aktuella markområdet är beläget
mellan järnvägen, Askelövsgatan, kvarteret Fabriken 1 och Fabriken 4,
bilaga 1.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 470/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för tomtmark inom fastigheten
del av Växjö 10:35 på väster i Växjö. Priset för marken inom berört
område beslutas bli 3 500 kr/m2 BTA för bostadsmark, 2 000 kr/m2
BTA för kontor, 1 500 kr/m2 BTA för handel samt 600 kr/m2 för mark
avsedd för parkeringshus.
Kommunchefen har i en skrivelse den daterad 24 januari 2020 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
markområdet är ca 12 500 m2 och består idag av en av en
parkeringsplats. Fastighetsreglering kommer att utföras när detaljplanen
har vunnit laga kraft och delar av markområdet kommer att säljas i ett
första skede.
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Marken är tänkt att säljas till Växjö fastighetsförvaltning AB samt APP
Properties AB, som har för avsikt att använda marken i enlighet med
detaljplan. En avsiktsförklaring om en framtida markförsäljning av
området, till parterna, godkändes av kommunstyrelsen i § 378/2017.
Kommunledningsförvaltningen har låtit utföra en extern värdering av
marken. Värderingen anger att ett bedömt marknadsvärde för marken är
3 500 kr/m2 BTA för bostadsmark (bostadsrätter), 2 000 kr/m2 BTA för
kontor, 1 500 kr/m2 BTA för handel samt 600 kr/m2 BTA för mark
avsedd för parkeringshus.
I enlighet med värderingen föreslås därför försäljningspriset för marken
avsedd för bostäder, kontor samt handel bli enligt ovan.
För marken avsedd för parkeringshus föreslås en prissättning på 600
kr/m2. En sammanvägd bedömning av prisnivån har gjorts med tanke
på utförd värdering samt den prisnivå som kommunen sålt mark till
parkeringsändamål för tidigare. Tidigare försäljningar av mark för
parkeringsändamål i Växjö stad har legat mellan 200-300 kr/m2.
Bedömning är att föreslagen prissättning är marknadsmässig i enlighet
med kommunens riktlinjer.
Yrkanden
Martin Edberg (S): Kommunstyrelsen fastställer inte pris för del av
fastigheten Växjö 10:35, Väster.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar vilket av yrkandena som ska antas
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 408

Dnr 2018-00678

Uppdrag om utvärdering av gratis busskort till
nyinflyttade perioden 2019-2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att permanenta erbjudandet om en månads
gratis busskort till nyinflyttade.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 417/2018 om en utvärdering av gratis
busskort till nyinflyttade under 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 471 föreslagit att kommunstyrelsen ska besluta
att permanenta erbjudandet om en månads gratis busskort till
nyinflyttade.
Kommunchefen har i en skrivelse den 13 oktober 2020 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att Utvärdering påvisar att det varje år
sker en ökning av antalet inflyttade som väljer att nyttja erbjudandet
med undantag för 2020 som på grund av Corona påvisat ett avvikande
beteende och minskat användande av erbjudandet.
Enligt sammanställningen för 2019 var antalet utskickade kort 825 styck
och kostnaden per kort var 586 kronor.
Den brist som både kommunen och Länstrafiken tidigare sett att det
idag inte finns någon vidare uppföljning om huruvida de som nyttjar
prova på erbjudandet fortsätter vara kunder till Länstrafiken Kronoberg
kommer att förbättras genom Länstrafikens nya Reseapp där man
enklare kan följa upp de nya resenärerna. Tanken om att få fler att välja
att resa med hållbara transportmedel ligger helt i linje med kommunens
miljömål. Att via en gratis månad ge nyinflyttade möjligheten att prova
på det väl utbyggda kollektivtrafiknätet kan anses vara ett första steg till
att fortsätta välja buss framför bil.
Slutsatsen är att ett fortsatt erbjudande om gratis busskort i en månad
gynnar kollektivtrafikresandet positivt och hjälper även kommunen att
uppnå sina uppsatta miljömål.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
57 (114)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-03

För kännedom
Region Kronoberg
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§ 409

Dnr 2020-00588

Utredning om sjukanmälan ska göras till
vårdpersonal som också kan ge rådgivning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utredningens förslag att inte
införa någon tjänst för sjukanmälan till vårdpersonal som också kan ge
rådgivning.
Bakgrund
Inom Växjö kommunkoncerns riktningsmål Sjukfrånvaron i andel av
tillgänglig arbetstid ska minska och 2022 vara högst 5 procent” finns ett
antal uppdrag vilka i sin helhet har som mål att bidra till minskad
sjukfrånvaro. Ett av uppdragen är att utreda om sjukanmälan till
vårdpersonal kan bidra till att minska sjukfrånvaro.
En tjänst för sjukanmälan kan upphandlas av extern företagshälsovård
och förekommer bland organisationer och företag runt om i landet.
Tjänsten medför en kostnad för förvaltningar och bolag vilket behöver
vägas mot den effekt det ger.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 8 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen och i ärendet
tillhörande rapport framgår att anmälan till vårdpersonal som också kan
ge rådgivning ger en liten effekt på sjuktalen i förhållande till den
kostnad som tjänsten medför. Forskning och beprövad erfarenhet visar
att den viktigaste framgångsfaktorn för att sänka sjuktalen är ett
närvarande ledarskap och god kontakt mellan chef och medarbetare vid
sjukanmälan och sjukfrånvaro. Kostnaden för en sjukanmälantjänst antas
bli cirka sex miljoner kronor per år. Utredningen bedömer därför att den
kostnad som tjänsten medför inte kan motiveras i förhållande till den
effekt som tjänsten förväntas ge. Utredningen föreslår därför att inte
koppla någon sjukanmälantjänst till koncernen.
Istället föreslår utredningen att arbeta vidare med interna rutiner
genom en tydligt förankrad process för sjukanmälan hos närmaste chef
och att utbilda chefer i hur man följer upp medarbetare vid sjukdom.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchefen
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§ 410

Dnr 2020-00260

Lokalprojekt Hagavikskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef att i samarbete med
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och Vöfab
initiera en start av lokalprojekt Hagavikskolan.
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade i § 180/2018 att förvaltningschef
uppdras att som inriktningsbeslut i samarbete med
lokalförsörjningsgruppen utreda, i väntan på godkänd detaljplan,
möjligheterna till att bygga en ny högstadieskola om minst 7 paralleller
på tomt utmed Björnvägen.
Förvaltningschef uppdras att återkomma med skisser och preliminär
kalkyl inför beslut om projektstart.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i § 20/2019:
1. Förvaltningschefen uppdras att i samarbete med
lokalförsörjningsgruppen genomföra förprojektering av en ny sporthall,
mindre friidrottsanläggning och en konstgräsplan för breddfotboll på
Björnvägen i samband med etablering av en ny högstadieskola.
2. Förvaltningschefen uppdras att återkomma med konsekvensanalys
innehållande skisser och preliminär kalkyl inför beslut om projektstart.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i § 21/2020:
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja en
projektering av en sporthall i stadens norra stadsdelar.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse redogjort för ärendet och lämnat
förslag till beslut. Av skrivelsen framgår Analyser av demografin visar på
en kommande brist av högstadieplatser i Växjö stad. Behovet finns
därför att skapa en ny högstadieskola för att möta detta behov. Redan
nu är antalet platser på befintliga högstadieskolor nära fullt utnyttjade.
Speciellt i norra delen av Växjö.
Prognosen för befolkningsutvecklingen i Växjö kommun gällande elever i
årskurs 7-9 visar på nedanstående beräknade ökning fram till och med
år 2030.
En ny högstadieskola i norra Växjö beräknas ta emot del av denna
ökning.
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Kultur- och fritidsförvaltningen har i analys över aktivitetsanläggningar i
staden sett behovet av att skapa mer yta för utövande av inomhusidrott
då det är brist på detta i norra och nordöstra delen av staden. Behovet
pekar på en sporthall för idrott på 23x43 meter.
Kommunens måltidsorganisation har behov av att öka sin
måltidskapacitet. I detta projekt finns möjlighet att förlägga ett
produktionskök som dels kommer försörja den nya skolan med mat,
men även en större kapacitet att producera portioner för utleverans.
Behovet ligger i linje med beslut i KSOP om öka den totala
måltidskapaciteten i Växjö kommun (KSOP § 83/2015).
Kommunstyrelsen har beslutat att en ny detaljplan ska tas fram för det
tidigare asfaltsupplaget mellan Hagavik och Östra Lugnet i nordöstra
delen av Växjö. Stadsbyggnadskontoret har därför fått i uppdrag att
arbeta fram en ny detaljplan för fastigheten Växjö 7:10 m.fl. Denna ska
möjliggöra uppförande av en skola i den västra delen, bostäder i mitten
och icke störande verksamheter i öster.
Förarbeten och utredningar har gjorts och detaljplanearbetet pågår.
Detaljplanen är ute på samråd under perioden 2020-03-23 till 2020-0515.
Området ingår som etapp 3 i stadsutvecklingsprojektet Hagavik.
Projektet syftar till att skapa:
-Högstadieskola för årskurs 7-9 i sju paralleller, Total 630 elever.
-Produktionskök för kommunens måltidsorganisation med kapacitet på
3000 portioner.
-Sporthall för kultur- och fritidsförvaltningen.
Enligt delegation från Utbildningsnämnden har förvaltningschef rätt att
namnge nya skolor. Föreslaget namn för denna skola är: Hagavikskolan.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Måltidsorganisationen
Lokalförsörjningsgruppen
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Vöfab
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§ 411

Dnr 2020-00439

Utbildningsdepartementets remiss av promemorian
Gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning med
specialidrott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande yttrande:
Växjö kommun ställer sig positiv till promemorians samtliga förslag.
Kommunen vill emellertid särskilt framhålla att elevernas möjligheter att
tillgodogöra sig utbildningen på de nationella programmen måste sättas
i första rummet då gymnasial utbildning och elitidrottssatsning
kombineras. Kommunen ser också skäl att understryka vikten av att
hänsyn tas till att eleverna ska erbjudas ett allsidigt utbildningsutbud,
inför beslut om var i landet gymnasieutbildningar med specialidrott får
bedrivas.
Därtill ser kommunen skäl att belysa riskerna med att likvärdigheten kan
bli lidande i det fall föreningar och specialidrottsförbund i förlängningen
ges allt mer inflytande i hur huvudmännen genomför kurserna idrottoch hälsa 1 – specialisering, respektive idrott- och hälsa 2 –
specialisering.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över
Utbildningsdepartementets remiss av promemorian Gymnasie- och
gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 473/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande yttrande:
Växjö kommun ställer sig positiv till promemorians samtliga förslag.
Kommunen vill emellertid särskilt framhålla att elevernas möjligheter att
tillgodogöra sig utbildningen på de nationella programmen måste sättas
i första rummet då gymnasial utbildning och elitidrottssatsning
kombineras. Kommunen ser också skäl att understryka vikten av att
hänsyn tas till att eleverna ska erbjudas ett allsidigt utbildningsutbud,
inför beslut om var i landet gymnasieutbildningar med specialidrott får
bedrivas.
Därtill ser kommunen skäl att belysa riskerna med att likvärdigheten kan
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bli lidande i det fall föreningar och specialidrottsförbund i förlängningen
ges allt mer inflytande i hur huvudmännen genomför kurserna idrottoch
hälsa 1 – specialisering, respektive idrott- och hälsa 2 –
specialisering.
- Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-19.
Utbildningsnämnden har i § 86/2020 yttrat sig över remissen.
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
För kännedom
Utbildningsnämnden
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§ 412

Dnr 2020-00558

Socialdepartementets remiss av SOU 2018:88 LSSutredningen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande
yttrande:
Växjö kommun välkomnar en översyn av lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) med syfte att skapa en uppdaterad och
bättre fungerande lagstiftning, som ger större hållbarhet och mer
ändamålsenliga insatser.
Kommunen instämmer i att personkretsbestämmelsen bör
moderniseras för att motsvara dagens begreppsbildning och nutida
språk.
Vidare ställer sig kommunen positiv till att insatsen boendestöd införs i
LSS. I nuläget kan boendestöd erbjudas enligt socialtjänstlagen (SoL),
vilket innebär att den enskilde som har betalningsutrymme i vissa
kommuner får betala för stödet som ges. Avgiften kan göra det svårt för
kommunen att motivera den enskilde till att ta emot en insats trots att
behov föreligger.
Vidare framgår av utredningen att insatsen personlig service och
boendestöd ska innefatta stöd i föräldraskapet. Här anser kommunen att
insatsen bör förtydligas utifrån aspekten vilka delar av en förälders
omvårdnad om sitt barn som ska ingå i stödet som erhålls. Om det inte
enbart innefattar praktiska göromål bör det vara klarlagt var gränsen går
mellan ett stöd enligt LSS och ett stöd enligt SoL till följd av bristande
föräldraförmåga.
Kommunen vill lyfta att det bör tydliggöras i lagstiftningen att den
enskilde som bor i gruppbostad eller servicebostad inte också kan ha
rätt till insatsen personlig service och boendestöd. Insatserna
gruppbostad och servicebostad bör tillgodose den enskildes behov av
omvårdnad, omsorg och stöd i bostaden fullt ut. Om aktuellt förslag
verkställs ser kommunen att det finns risk för ojämlika bedömningar av
rätten till stöd samtidigt som kommunerna riskerar att få verkställa
dubbla stödinsatser i bostad med särskild service.
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Kommunen finner att insatserna kontaktperson och ledsagarservice i
dagsläget är otydliga insatser där det finns stora skillnader i riktlinjer
och verkställande mellan olika kommuner. Kommunen förespråkar
därför ett tydliggörande av dessa insatser men ställer sig positiv till
förslaget att insatsen kontaktperson, i de fall den enskilde samtycker till
det, ska kunna verkställas genom en gruppaktivitet. Det behövs dock
tydliga riktlinjer kring på vilket sätt en sådan gruppaktivitet skulle kunna
planeras och genomföras för att undvika att syftet med insatsen
kontaktperson reduceras eller att den enskildes individuella behov och
önskemål ej tillgodoses.
Kommunen stödjer de delar av LSS-utredningen som föreslår att
avlösarservice i hemmet ska benämnas avlösarservice för att det klart
ska framgå att insatsen inte är begränsad till att ges i just hemmet.
Kommunen anser dock att insatsen behöver definieras tydligare för att
bringa klarhet i vad som utgör skillnaden mellan exempelvis personlig
service och avlösarservice. Det finns en överhängande risk att
avlösarservice beviljas i de fall när det inte finns några andra insatser att
tillämpa.
Kommunen välkomnar en förändring av benämningen avseende insatsen
korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under lov. På grund av den
snarlika benämningen korttidsvistelse är det idag vanligt att föräldrar
ansöker om korttidstillsyn när de egentligen avser söka korttidsvistelse.
Vad gäller förslaget att personlig assistans ska vara ett statligt ansvar
ställer sig kommunen positiv. Dagens delade huvudmannaskap för den
personliga assistansen medför svårigheter och onödig byråkrati för den
enskilde, men även ett omfattande administrativt arbete för såväl stat
som kommun. Kommunen ser även en problematik med dagens
ansvarsfördelning utifrån att olika kommuner bedömer liknande behov
på olika sätt, vilket medför en ojämlikhet mellan individer som enbart
beror på vilken kommun man är bosatt i. Kommunen bedömer det dock
inte som rimligt att kommunen fortsatt ska ha ett kostnadsansvar för de
20 första timmarna i assistansersättningen, när staten i övrigt ska vara
ensam huvudman för insatsen. Huvudregeln måste istället vara att den
myndighet som ansvarar för en insats också bär kostnadsansvaret för
densamma.
Vidare välkomnar kommunen ett lagstiftat krav på att dubbelbemanning
inom personlig assistans endast kan utges om det aktuella behovet inte
kan tillgodoses genom bostadsanpassning eller hjälpmedel. Om behovet
är av karaktären att hjälpmedel eller bostadsanpassning inte är aktuellt
ser kommunen det som självklart att dubbelbemanning fortsatt ska vara
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ett alternativ för att tillgodose den enskilde individens unika behov.
Kommunen förespråkar därför ett tydliggörande av i vilka situationer
dubbel assistans kan vara aktuellt, för att undvika att enskilda individer
blir lidande av en alltför snäv tolkning av det nya lagförslaget eller att
individer blir lidande i avvaktan på prejudicerande domar.
Kommunen vill också förespråka att det femte grundläggande behovet
för rätt till personlig assistans ska kvarstå. Vad gäller förslaget att alla
personer med beslut om personlig assistans eller assistansersättning ska
ansöka om denna ersättning på nytt efter lagens ikraftträdande ställer
sig kommunen negativ. Ansvaret för att ompröva en persons rätt till
personlig assistans efter ansvarsövergången mellan kommun och stat,
bör åligga Försäkringskassan som myndighet. Det är inte rimligt att den
enskilde åläggs ansvar för att ansöka på nytt. Då den tidigare
bestämmelsen om tvåårsomprövningar av assistansersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB) inte längre är aktuell behöver det utifrån
kommunens förslag ovan tydliggöras vad i de tidigare besluten som
Försäkringskassan har möjlighet att ompröva i samband med denna
huvudmannamässiga övergång. I nuläget kan rätten till
assistansersättning endast omprövas i den utsträckning som rätten till
insats har minskat i omfattning till följd av väsentligt ändrade
förhållanden som är hänförliga till den enskilde (51 kap. 12 § SFB).
Kommunen ställer sig positiv till att överväga en översyn av
fördelningen av hälso- och sjukvårdsansvaret i samband med
korttidsvistelse för barn. Kommunen ser att föräldrar till barn på
korttidsvistelse skulle få en större möjlighet till avlastning om
kommunen fullt ut har ansvaret för såväl vård som omsorg och att
korttidsvistelsen därmed i högre utsträckning skulle bli den
anhörigavlastning insatsen är avsedd att vara.
Kommunen ställer sig bakom att införa ett tydligt uttalat lagstöd för
utbetalning av habiliteringsersättning. Kommunen vill dock framföra att
det också är önskvärt med lagmässig reglering av
habiliteringsersättningens storlek för att säkerställa att ersättningen blir
likvärdig för individer i olika kommuner.
Slutligen vill kommunen klargöra att kommunen inte ställer sig bakom
de förslag avseende personlig assistans som inte omfattas av aktuell
remiss, det vill säga: att barn under 16 år inte ska kunna få personlig
assistans, att schablonisera rätten till personlig assistans för andra
personliga behov till att omfatta 15 timmar i veckan, samt att personer
med psykiska funktionsnedsättningar inte ska ha rätt till personlig
assistans.
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Att undanta barn under 16 år från möjligheten till personlig assistans
anser kommunen inte går i linje med barnets bästa enligt
Barnkonventionen. Kommunen menar även att förslaget om en
schablonisering av tidsåtgången för andra personliga behov samt
förslaget om att personer med psykiska funktionsnedsättningar inte ska
ha rätt till personlig assistans, inte överensstämmer med lagens
intention om att den som tillhör lagens personkrets ska ha möjlighet att
leva som andra (5 § LSS) och tillförsäkras goda levnadsvillkor (7§ LSS).
2. Kommunstyrelsen noterar att man inhämtat synpunkter från HSV
och dessa har beaktats när remissvaret tagits fram.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över
Socialdepartementets remiss av SOU 2018:88 LSS-utredningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 485/2020 lämnat förslag till beslut.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-26.
Omsorgsnämnden har i § 108/2020 yttrat sig över remissen.
Yrkanden
Gunnar Nordmark (L): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tillägg: Kommunstyrelsen noterar att man inhämtat synpunkter från
HSV och dessa har beaktats när remissvaret tagits fram.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Gunnar Nordmarks (L) yrkande.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
För kännedom
HSV
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§ 413

Dnr 2020-00407

Regeringskansliets remiss av SOU 2020:36 Ett
nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande yttrande
över remissen:
Växjö kommun instämmer i utredningens förslag och tror att de - om de
beslutas - kommer att skapa långsiktiga förutsättningar för ett
nationellt sammanhållet system och leda till ökade förutsättningar för
hälso- och sjukvårdens professioner att arbeta kunskapsbaserat.
Växjö kommun stödjer de delar som betonar vikten av att regioner och
kommuner tar ett ömsesidigt ansvar för etableringen av samarbetet.
Med tanke på att en stor del av den samlade hälso- och sjukvården i dag
utförs i kommunal regi och arbetet med Nära vård är det naturligt att
tänka att kunskapsstöd i högre utsträckning än i dag utformas med
utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens behov, och i
nära samarbete med representanter för denna.
Gällande förslaget om en statlig funktion för nationell uppföljning vill
dock Växjö kommun inskärpa vikten av att ansvaret för en sådan
funktion hålls samman och inte delas mellan myndigheter på det sätt
som föreslås i betänkandet.
Det långsiktiga tänkandet i hela utredningen och förslaget att en 10-årig
överenskommelse ska slutas mellan staten, regionerna och kommunerna
är en viktig förutsättning eftersom evidensbaserad kunskapsutveckling
är en process som kräver långsiktig planering och uppföljning för att ge
goda resultat.
Vad gäller förslaget om att utreda om MAR-funktionen bör vara
obligatorisk ställer Växjö kommun sig positiv. Många kommuner har
redan anställt en arbetsterapeut eller fysioterapeut som medicinskt
ansvarig för rehabilitering och Växjö kommun finner det lämpligt att låta
utreda frågan om en rättslig reglering bör införas.
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Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över
Regeringskansliets remiss av SOU 2020:36 Ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 435/2020 lämnat förslag till beslut.
Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-10-05.
Omsorgsnämnden har i § 91/2020 yttrat sig över remissen enligt
följande:
Nämnden instämmer i utredningens förslag och tror att de; om de
beslutas kommer att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt
sammanhållet system och leda till ökade förutsättningar för hälso- och
sjukvårdens professioner att arbeta kunskapsbaserat.
Nämnden stödjer de delar som betonar vikten av att regioner och
kommuner tar ett ömsesidigt ansvar för etableringen av samarbetet.
Med tanke på att en stor del av den samlade hälso- och sjukvården i dag
utförs i kommunal regi och arbetet med Nära vård är det naturligt att
tänka att kunskapsstöd i högre utsträckning än i dag utformas med
utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens behov, och i
nära samarbete med representanter för denna.
Gällande förslaget om en statlig funktion för nationell uppföljning vill
dock nämnden inskärpa vikten av att ansvaret för en sådan funktion
hålls samman och inte delas mellan myndigheter på det sätt som
föreslås i betänkandet.
Det långsiktiga tänkandet i hela utredningen och förslaget att en 10-årig
överenskommelse ska slutas mellan staten, regionerna och kommunerna
är en viktig förutsättning eftersom evidensbaserad kunskapsutveckling
är en process som kräver långsiktig planering och uppföljning för att ge
goda resultat.
Vad gäller förslaget om att utreda om MAR-funktionen bör vara
obligatorisk ställer nämnden sig positiv. Många kommuner har redan
anställt en arbetsterapeut eller fysioterapeut som medicinskt ansvarig
för rehabilitering och nämnden finner det lämpligt att låta utreda frågan
om en rättslig reglering bör införas.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
69 (114)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-03

För kännedom
Omsorgsnämnden
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§ 414

Dnr 2020-00537

Boverkets remiss av förslag till Boverkets föreskrifter
om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om
statsbidrag till allmänna samlingslokaler
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande i enlighet med förslag i till
ärendet bifogad svarsfil.
Bakgrund
Boverket har begärt in yttrande från Växjö kommun angående
förslag till ändrade regler avseende statsbidrag till allmänna
samlingslokaler. Förslaget avser att underlätta för sökanden av
statsbidrag och är en konsekvens av tidigare beslutade
regelförenklingar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 490/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
lämna yttrande i enlighet med förslag i till ärendet bifogad svarsfil.
Kommunchefens skrivelse daterad 2020-10-22.
Beslutet skickas till
Boverket
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§ 415

Dnr 2019-00406

Samverkansavtal för finansiering och genomförande
med Trafikverket gällande ny Klosterbro samt
investeringsbeslut för Klosterbron
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner investering omfattande 27,2
miljoner kronor för genomförande av ny Klosterbro
och ger kommunchefen i uppdrag att teckna erforderliga avtal
för genomförandet.
2. Kommunfullmäktige godkänner att planeringschefen får teckna
avtal på tilldelning av utförandeentreprenad för genomförande av
ny Klosterbro.
3. Beslutet villkoras av att tekniska nämnden godkänner
investeringen gällande ny Klosterbro.
4. Beslutet är villkorat av att bygglov erhålls för Klosterbron

Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner bifogat avtalsutkast och uppdrar åt
kommunchefen att teckna samarbetsavtal med Trafikverket
gällande medfinansiering och genomförandet för ny Klosterbro.

2 Beslutet villkoras av att tekniska nämnden godkänner
investeringen gällande ny Klosterbro.

3 Beslutet är villkorat av att bygglov erhålls för Klosterbron
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftiga reservation:
Behovet av ombyggnation av Klosterbron är uppenbart och därför
fattade kommunstyrelsen 2019-10-09 beslut att upphandla entreprenad
för ombyggnation till en total kostnad på 13 miljoner. Vid sammanträdet
yrkade Socialdemokraterna att 6,8 miljoner kronor skulle tas från
exploateringsbudgeten för stationsområdet och att resterande belopp
från budget för stations- och kommunhus. Vår uppfattning är
fortfarande att kostnaden för ombyggnation för Klosterbron har
uppstått till följd av beslutet att bygga nytt stations- och kommunhus.
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Därtill är den dramatiskt ökade kostnaden på 14,2 miljoner kronor för
Klosterbrons ombyggnation oroväckande.
Med anledning av ovanstående reserverar sig de Socialdemokratiska
ledamöterna i kommunstyrelsen sig mot beslutet i ärende 38 på
kommunstyrelsens dagordning 2020-11-03.
Bakgrund
Hösten 2019 (KS 2019-406) beslutades att befintlig Klosterbro skulle
bytas ut och ersättas av en ny och bredare bro. Omvandlingen av hela
Växjös stationsområde har medfört att bron har fått ett nytt
sammanhang och en ny omgivning där den befintliga bron upplevs trång
och blygsam. Beslutet hösten 2019 innebär att en ny bredare bro
kommer att byggas på platsen vilken knyter ihop det nya stations- och
kommunhuset med södra sidan av stationsområdet samt alla perronger.
Den nya bron ska i sitt utförande mer likna Västerbron än sin
föregångare. Befintliga förutsättningar i form av bland annat hissar,
trappor, mötet med Södra bantorget och kommunhuset ger den nya
bron dess form och konstruktion. Den nya bron kommer i likhet med
befintlig bro att ägas av Växjö kommun medan hissar och
trappor/rulltrappor ägs av Trafikverket.
Kommunen och Trafikverket tecknar ett gemensamt samverkansavtal
för genomförande och medfinansiering av ny Klosterbro.
Investeringsbeslut för genomförandet av bortlyft av befintlig samt
byggande av ny bro uppgår till 27,2 miljoner kronor av vilka delar
kommer att finansieras via beviljat stadsmiljöavtal från Trafikverket.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 486/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat avtalsutkast och uppdrar åt
kommunchefen att teckna samarbetsavtal med Trafikverket
gällande medfinansiering och genomförandet för ny Klosterbro.
2. Kommunstyrelsen godkänner investering omfattande 27,2
miljoner kronor för genomförande av ny Klosterbro samt föreslår
att kommunfullmäktige godkänner densamma och ger
kommunchefen i uppdrag att teckna erforderliga avtal för
genomförandet.
3. Kommunstyrelsen godkänner att planeringschefen får teckna
avtal på tilldelning av utförandeentreprenad för genomförande av
ny Klosterbro samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner
detsamma.
4. Beslutet villkoras av att tekniska nämnden godkänner
investeringen gällande ny Klosterbro.
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Kommunchefen har i en skrivelse den 16 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Eva Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att
beslutet är villkorat av att bygglov erhålls för Klosterbron.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johanson (C) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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§ 416

Dnr 2020-00566

Ändrad mottagare av driftbidrag för Fortnox
innebandyarena
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut om bidrag
daterat den 25 januari 2016, att årligt driftbidrag till Växjö
Innebandyarena AB från och med den 1 januari 2021 till och med
år 2025 istället ska betalas ut till VVI Arena AB.
2. Beslutet villkoras av de transaktioner som redogörs för under
bakgrund genomförs.
Bakgrund
För att uppföra Fortnox innebandyarena har kommunen lånat knappt 70
MSEK till Växjö Innebandyarena AB. I samband därmed beslutades även
om ett årligt driftbidrag om 2 MSEK att utges till och med år 2025.
Därtill ingicks också hyresavtal om förhyrning av visst antal timmar av
arenan.
Växjö Innebandyarena AB har förhandlat med Nivika AB om att
sistnämnda ska uppföra lägenheter, ny hall, padelbana och restaurang
på fastigheten där arenan är belägen. Det förslag som nu ligger är att
Nivika ska köpa hela bolaget Växjö Innebandyarena AB som ägs av
föreningarna.
Detta innebär att föreningarna, genom sina helägda bolag, istället för att
äga kommer att hyra anläggningarna av Nivika AB. Föreningarnas
verksamhet kommer att drivas genom två bolag - VVI Arena AB och VVI
Mark AB.
VVI Arena AB kommer att bedriva den verksamhet som idag bedrivs
genom att bolaget hyr befintlig arena av Nivika och svarar för drift och
skötsel samt inre underhåll.
VVI Mark Arena AB kommer att bedriva de kommersiella delar såsom
padel, restaurang, event och försäljning.
Kommunen kan inte betala ut driftbidrag till ett privat bolag varför det
måste beslutas om en ny mottagare.
VVI Arena AB behöver därför bli mottagare av driftbidraget då det
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kommer att användas på precis samma sätt som idag för att hantera
drift, skötsel och underhåll av befintlig arena. Därmed är förutsättningar
desamma som när bidraget beslutades - d.v.s. det ska komma idrottsoch föreningslivet till del. Se bilagt ursprungligt beslut om bidrag.
De kommersiella delarna i VVI Mark AB får därmed inte del av
driftbidraget utan finansieringen i det bolaget sköts på annat sätt.
Genom att Nivika köper hela bolaget Växjö Innebandyarena AB så ska
också återstående skuld till Växjö kommun lösas. Det medför en fördel
för kommunen då kommunen inte längre behöver stå någon fortsatt risk
som kreditgivare.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 487/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut om bidrag
daterat den 25 januari 2016, att årligt driftbidrag till Växjö
Innebandyarena AB från och med den 1 januari 2021 till och med
år 2025 istället ska betalas ut till VVI Arena AB.
2. Beslutet villkoras av de transaktioner som redogörs för under
bakgrund genomförs.
Kommunchefen har i en skrivelse den 22 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
föreslagen förändrar är till fördel för kommunen eftersom skulden mot
kommunen löses. Vad gäller driftbidraget så blir situationen oförändrad
för kommunen då det ska betalas ut samma belopp som enligt tidigare
beslut till och med år 2025.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 417

Dnr 2020-00338

Medborgarförslag om utökning av tjänster på
återvinningscentraler
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att förslagen är
helt i linje med Växjö kommuns vision och hållbarhetsprogram ”Hållbara
Växjö 2030” under avsnittet om konsumtion och produktion. Däremot
finns det vissa utmaningar för genomförandet. SSAM:s bedömning är att
det inte är möjligt att förbjuda privatpersoner eller företagare att kasta
fungerande saker på återvinningscentraler med nuvarande lagstiftning.
Verksamheten i Återbruket på Norremarks kretsloppspark kommer att
utvecklas med den långsiktiga målsättningen att kunna omhänderta allt
material som lämnas in.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom den 26 maj 2020 om att utöka tjänsterna på
återvinningscentraler i Växjö kommun för att hjälpa invånarna att slänga
mindre samt att göra det otillåtet att slänga saker som är hela eller går
att laga.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 420/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att förslagen är
helt i linje med Växjö kommuns vision och hållbarhetsprogram ”Hållbara
Växjö 2030” under avsnittet om konsumtion och produktion. Däremot
finns det vissa utmaningar för genomförandet. SSAM:s bedömning är att
det inte är möjligt att förbjuda privatpersoner eller företagare att kasta
fungerande saker på återvinningscentraler med nuvarande lagstiftning.
Verksamheten i Återbruket på Norremarks kretsloppspark kommer att
utvecklas med den långsiktiga målsättningen att kunna omhänderta allt
material som lämnas in.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-09-28.
SSAM har yttrat sig över medborgaförslaget. Av SSAM:s yttrande
framgår sammanfattningsvis att tycker förslagslämnarens intentioner är
goda och på många sätt i linje med SSAM:s mål, däremot finns det vissa
utmaningar för genomförandet. SSAM bedömer att det inte är möjligt
att förbjuda privatpersoner eller företagare att kasta fungerande saker
på återvinningscentraler med nuvarande lagstiftning. SSAM kommer att
fortsätta åtgärdsarbetet inom ramen för beslutat mål om att minska
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mängderna brännbart grovavfall med 25% till 2025 (jmf m 2018).
Verksamheten i Återbruket på Norremarks kretsloppspark kommer att
utvecklas med den långsiktiga målsättningen att kunna omhänderta allt
material som lämnas in.
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§ 418

Dnr 2020-00557

Medborgarförslag om avhysning av rovdjur
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslag och hänvisar till sitt beslut
i § 149/2020 på samma tema där följande framgår: Förslaget ligger inte
inom ramen för den kommunala kompetensen. Det är länsstyrelsen som
ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur så som björn, järv, kungsörn,
lodjur och varg. Det är också länsstyrelsen som fattar beslut om
skyddsjakt och licensjakt.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit den 23 september 2020 om
avhysning av rovdjur från kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 426/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslag och hänvisar till sitt beslut
i § 149/2020 på samma tema där följande framgår: Förslaget ligger inte
inom ramen för den kommunala kompetensen. Det är länsstyrelsen som
ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur så som björn, järv, kungsörn,
lodjur och varg. Det är också länsstyrelsen som fattar beslut om
skyddsjakt och licensjakt.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-09-28.
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§ 419

Dnr 2020-00435

Medborgarförslag om att hemtjänstpersonal får
utbildning i självförsvar
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
omsorgsnämndens yttrande i § 88/2020 där det framgår att nämnden
utbildar all kommunal omsorgs- och vårdpersonal i sitt
verksamhetsområde i att kunna bemöta situationer där hot och våld kan
förekomma. I detta ingår viss utbildning i självförsvar för att
medarbetare ska kunna sätta sig i säkerhet.
Därtill bedriver nämnden ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta
genom att aktivt fånga risker och tillbud, genomföra risk- och
konsekvensbedömning samt vid behov upprätta åtgärder för att
minimera risker. Åtgärder kan exempelvis innebära att använda
dubbelbemanning eller överfallslarm. Vidtagna åtgärder följs sedan upp.
Nämnden bedömer att nuvarande arbete är ändamålsenligt och
tillräckligt.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag om att
hemtjänstpersonal ska ges en timmes utbildning i självförsvar per vecka.
Som skäl anger förslagsställaren en tuff arbetsmiljö.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 438/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
omsorgsnämndens yttrande i § 88/2020 där det framgår att nämnden
utbildar all kommunal omsorgs- och vårdpersonal i sitt
verksamhetsområde i att kunna bemöta situationer där hot och våld kan
förekomma. I detta ingår viss utbildning i självförsvar för att
medarbetare ska kunna sätta sig i säkerhet.
Därtill bedriver nämnden ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta
genom att aktivt fånga risker och tillbud, genomföra risk- och
konsekvensbedömning samt vid behov upprätta åtgärder för att
minimera risker. Åtgärder kan exempelvis innebära att använda
dubbelbemanning eller överfallslarm. Vidtagna åtgärder följs sedan upp.
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Nämnden bedömer att nuvarande arbete är ändamålsenligt och
tillräckligt.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-10-05.
Omsorgsnämnden har i § 88/2020 lämnat följande yttrande över
medborgarförslaget:
Nämnden utbildar all kommunal omsorgs- och vårdpersonal i sitt
verksamhetsområde i att kunna bemöta situationer där hot och våld kan
förekomma. I detta ingår viss utbildning i självförsvar för att
medarbetare ska kunna sätta sig i säkerhet.
Därtill bedriver nämnden ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta
genom att aktivt fånga risker och tillbud, genomföra risk- och
konsekvensbedömning samt vid behov upprätta åtgärder för att
minimera risker. Åtgärder kan exempelvis innebära att använda
dubbelbemanning eller överfallslarm. Vidtagna åtgärder följs sedan upp.
Nämnden bedömer att nuvarande arbete är ändamålsenligt och
tillräckligt.
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§ 420

Dnr 2020-00404

Medborgarförslag om kommunalt förvärv av mark i
Regementsparken
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
En invånare föreslår i ett medborgarförslag den 22 juni 2020 att Växjö
kommun ska förvärva 60 % av markytan i Regementsparken.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 450/2020 föreslagit att kommunfullmäktige ska
avslå medborgarförslaget.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-08-10.
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§ 421

Dnr 2020-00320

Medborgarförslag om begränsad hastighet inom
Växjö kommuns tätorter
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår förslaget om att sänka hastigheten till 30 km
i timmen på gatorna inom Växjö kommuns tätorter.
Bakgrund
En kommuninvånare har i ett medborgarförslag föreslagit att
hastigheten för bilar på gatorna i tätorterna i kommunen ska vara
maximalt 30 km i timmen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 452/2020 föreslagit att kommunfullmäktige ska
avslå förslaget om att sänka hastigheten till 30 km i timmen på gatorna
inom Växjö kommuns tätorter.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-13.
Tekniska nämnden har i § 145/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
ska avslå förslaget om att sänka hastigheten till 30 km i timmen på
gatorna inom Växjö kommuns tätorter.
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§ 422

Dnr 2020-00390

Medborgarförslag om signaturmelodi för Växjö
kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Det är inte aktuellt med
en signaturmelodi för Växjö kommun.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att melodin "Hjärtats saga" bör
bli Växjö kommuns signaturmelodi. Anledningen som anges är att den
skulle sprida glädje.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 453/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Det är inte aktuellt med
en signaturmelodi för Växjö kommun.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-13.
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 september 2020 yttrat sig över
medborgarförslaget.
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§ 423

Dnr 2020-00486

Medborgarförslag om beredskap mot olyckor
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ändringar av
regler för ämnen och kemikalier ligger utanför kommunens
ansvarsområde. Dessa lagar och förordningar stiftas nationellt. Dock
arbetar Värends räddningstjänst förebyggande med dessa frågor.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om beredskap mot olyckor i Växjö
kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 456/2020 föreslagit följnade beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ändringar av
regler för ämnen och kemikalier ligger utanför kommunens
ansvarsområde. Dessa lagar och förordningar stiftas nationellt. Dock
arbetar Värends räddningstjänst förebyggande med dessa frågor.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-13.
-Kommunchefens yttrande i skrivelse 2020-09-02.
-Yttrande från Värends räddningstjänst 2020-10-02.
-Yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden i § 80 2020-09-29.
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§ 424

Dnr 2020-00554

Medborgarförslag om parkeringsvärdar i centrum
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Förslaget skulle
innebära att uppdraget om trygghetsskapande arbete inte skulle kunna
fullföljas med samma kvalitet.
Bakgrund
Det har den 22 september inkommit ett medborgarförslag till Växjö
kommun. Medborgarförslaget innebär en önskan att Växjö kommuns
Trygghetsvärdar (cityvärdar) ska agera parkeringsvärdar. Värdarna ska
likt parkeringsvärd på hotell hämta och lämna parkerade bilar en bit från
citykärnan som service. Underlag i ärendet har inhämtas från tekniska
förvaltningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 457/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Förslaget skulle
innebära att uppdraget om trygghetsskapande arbete inte skulle kunna
fullföljas med samma kvalitet.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-1013.
Kommunchefen har i en skrivelse den 7 oktober 2020 yttrat sig över
medborgarförslaget.
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§ 425

Dnr 2020-00421

Medborgarförslag om att enbart använda svenska
ord i Växjö kommuns skriftspråk
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Växjö kommun följer
svenska språklagen och de råd som Institutet för språk och folkminnen
ger. Växjö kommun ska enligt lag skriva vårdat, enkelt och begripligt. I
Växjö kommuns kommunikationspolicy läggs också stor vikt vid att vi
när vi kommunicerar ska uttrycka oss enkelt och begripligt.
Växjö kommun kommer fortsätta följa den lagstiftning som finns kring
området och ser ingen anledning till ändring i vår policy.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att Växjö kommun enbart ska
använda äkta svenska ord och enbart använda låneord i undantagsfall.
Anledningen som anges är att äkta svenskt skriftspråk hindrar påverkan
från främmande språk.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 454/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Växjö kommun följer
svenska språklagen och de råd som Institutet för språk och folkminnen
ger. Växjö kommun ska enligt lag skriva vårdat, enkelt och begripligt. I
Växjö kommuns kommunikationspolicy läggs också stor vikt vid att vi
när vi kommunicerar ska uttrycka oss enkelt och begripligt.
Växjö kommun kommer fortsätta följa den lagstiftning som finns kring
området och ser ingen anledning till ändring i vår policy.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-13.
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 september 2020 yttrat sig över
medborgarförslaget.
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§ 426

Dnr 2020-00363

Motion om barnbokslut i Växjö kommun - Maria
Garmer (V)
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att man bör avvakta
den pågående implementeringen av de beslutade aktiviteterna
och förändrade arbetssätt i ordinarie verksamhet och processer i
kommunkoncernen innan beslut tas om ytterligare åtgärder.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utvärdera
implementeringen efter ett år och då på nytt ta ställning till om
ett särskilt barnbokslut är aktuellt.
Bakgrund
Vänsterpartiets kommunala grupp genom Maria Garmer (V) har
inkommit med en motion om att införa barnbokslut i Växjö kommun.
Med anledning av att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 föreslås i
motionen att det införs barnbokslut i Växjö kommun eftersom barn och
unga ska vara prioriterade samt att barnrättslagen ska medföra att barn
ses som rättighetsbärare. Motionen föreslår att nämnder och styrelser
årligen redovisar hur man arbetar med barns rättigheter samt hur barns
och ungas delaktighet ser ut i verksamheterna. Motionen föreslår även
att dessa redovisningar ska ligga till grund för ett årligt barnbokslut för
Växjö kommun.
Ett barnbokslut kan kortfattat beskrivas som ett sätt att granska hur
kommunen arbetar med barns rättigheter och hur ett barnperspektiv
tas i beaktande vid beslut och insatser.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 421/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att man bör avvakta
den pågående implementeringen av de beslutade aktiviteterna
och förändrade arbetssätt i ordinarie verksamhet och processer i
kommunkoncernen innan beslut tas om ytterligare åtgärder.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utvärdera
implementeringen efter ett år och då på nytt ta ställning till om
ett särskilt barnbokslut är aktuellt.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-09-28.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
88 (114)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-03

Kommunchefen har i en skrivelse den 3 september 2020 yttrat sig över
motionen. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att många
kommuner och regioner redovisar årligen ett barnbokslut för att
synliggöra barnens rätt i beslutfattande och möjlighet till delaktighet
samt få förslag till inriktningar och prioriteringar framöver.
Under senare delen av 2020 kommer Växjö kommun att börja använda
en ny mall för tjänsteskrivelser. I mallen finns ett barnrättsbaserat
beslutsunderlag som ska biläggas till de ärenden där barn direkt eller
indirekt berörs. Bedömningen är att lagen efterlevs när
barnrättsbaserade beslutsunderlag biläggs handlingarna inför beslut.
En ambitionshöjning kring det barnrättsbaserade arbetet kan vara att
man årligen gör ett barnbokslut. Det skulle innebära en ökad strategisk
funktion som samordnar arbetet kring barnrättsbaserat arbete samt
arbetet kring barnbokslutet och en resurshöjning.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar om kommunstyrelsen vill besluta
enligt Maria Garmers (V) yrkande eller arbetsutskottets förslag och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 427

Dnr 2020-00381

Motion om bostad som integrationsfrämjande insats
- Maria Garmer (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till VKAB:s
yttrande där det framgår att VKAB konstaterar att de kommunala
bostadsbolagen arbetar aktivt för att minska segregationen genom att
erbjuda nyanlända bostäder som återfinns i hela bostadsbeståndet inom
Växjö kommun och inte bara begränsat till vissa områden. Vidare ser
VKAB att bostadsbolagen för en kontinuerlig dialog med de nyanlända
och informerar om kravet att ställa sig i bostadskön för att kunna hyra
en lägenhet efter etableringstiden. Slutligen konstaterar VKAB att de
nyanlända med hjälp av bostadsbolagen har löst boendesituationen efter
att etableringskontraktet har upphört.
Bakgrund
Maria Garmer (V) har den 10 juni 2020 lämnat en motion till
kommunfullmäktige där följande föreslås:
•
•

att de lägenheter som erbjuds nyanlända ska finnas i hela Växjö
kommun.
att nyanlända erbjuds egna tillsvidarekontrakt, alternativt att
etableringslägenheterna ska överlåtas med eget kontrakt för de
nyanlända efter två års etablering.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 462/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till VKAB:s
yttrande där det framgår att VKAB konstaterar att de kommunala
bostadsbolagen arbetar aktivt för att minska segregationen genom att
erbjuda nyanlända bostäder som återfinns i hela bostadsbeståndet inom
Växjö kommun och inte bara begränsat till vissa områden. Vidare ser
VKAB att bostadsbolagen för en kontinuerlig dialog med de nyanlända
och informerar om kravet att ställa sig i bostadskön för att kunna hyra
en lägenhet efter etableringstiden. Slutligen konstaterar VKAB att de
nyanlända med hjälp av bostadsbolagen har löst boendesituationen efter
att etableringskontraktet har upphört.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-13.
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VKAB har i § 117/2020 yttrat sig över motionen enligt följande:
VKAB konstaterar att de kommunala bostadsbolagen arbetar aktivt för
att minska segregationen genom att erbjuda nyanlända bostäder som
återfinns i hela bostadsbeståndet inom Växjö kommun och inte bara
begränsat till vissa områden. Vidare ser VKAB att bostadsbolagen för en
kontinuerlig dialog med de nyanlända och informerar om kravet att
ställa sig i bostadskön för att kunna hyra en lägenhet efter
etableringstiden. Slutligen konstaterar VKAB att de nyanlända med hjälp
av bostadsbolagen har löst boendesituationen efter att
etableringskontraktet har upphört.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 165/2020 lämnat följande
yttrande:
Nämnden för arbete och välfärd rekommenderar kommunfullmäktige
följande:
- att avslå att nyanlända erbjuds egna tillsvidarekontrakt, alternativt att
etableringslägenheterna ska överlåtas med eget kontrakt för de
nyanlända efter två års etablering i enlighet med svaret.
- att besvara att de lägenheter som erbjuds nyanlända ska finnas i hela
Växjö kommun i enlighet med svaret.
Yrkanden
Malin Lauber (S): Kommunfullmäktige besvarar motionen med att
etableringslägenhet kan överlåtas till egna förstahandskontrakt för
barnfamiljer.
Maria Garmer (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Catharina Winberg (M) med instämmande av Christer Svensson (SD):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar vilket av yrkandena som ska antas
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 428

Dnr 2020-00443

Motion om anställning till ungdomar som omfattas
av gymnasielagen och riskerar utvisning- Björn
Kleinhenz (V) och Maria Garmer (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen inte kan
göra avsteg från gällande lagstiftning, exempelvis Lagen om
anställningsskydd. Det skulle även innebära avsteg från gällande
riktlinjer.
Bakgrund
Björn Kleinhenz (V) och Maria Garmer (V) har den 16 juli 2020 lämnat en
motion till fullmäktige om anställning till ungdomar som omfattas av
gymnasielagen och riskerar utvisning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 463/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen inte kan
göra avsteg från gällande lagstiftning, exempelvis Lagen om
anställningsskydd. Det skulle även innebära avsteg från gällande
riktlinjer.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2020-10-12.
Kommunchefen har i en skrivelse den 12 oktober 2020 yttrat sig över
motionen. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att
utgångspunkten i Växjö kommuns förvaltningar och bolag är att
personen som anställs ska ha rätt kompetens för att säkerställa att
medborgarna i kommunen får den service som ska garanteras. Detta
gäller oaktat befattning med utgångspunkt i att alla människor ska
behandlas lika.
En hantering i enlighet med yrkandet skulle innebära svårigheter att
följa Växjö kommuns förvaltningar och bolags rekryteringsprocess och
därmed också leda till avvikelser från gällande lagstiftningar och
riktlinjer. Rekryteringsförfarandet skulle bland annat innebära avsteg
från vad Lagen om anställningsskydd gör gällande i den mån att
företrädesrätt och rätten till konvertering skulle behöva bortses ifrån i
rekryteringsprocessen.
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Ungdomar som omfattas av gymnasielagen och fullföljer sin
gymnasieutbildning är en viktig del för att kunna möta det långsiktiga
rekryteringsbehovet i Växjö kommun såväl som i offentliga sektorn som
helhet. Detta behöver dock ske i följsamhet med gällande lagstiftning
och Växjö kommuns förvaltningar och bolags aktiva
likabehandlingsarbete.
Yrkanden
Maria Garmer (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Tomas Thornell (S): Kommunfullmäktige besvarar motionen med att alla
som arbetar inom Växjö kommun inom ett bristyrke och har lämplig
utbildning ska erbjudas en tillsvidareanställning.
Christer Svensson (SD) med instämmande av ordförande Eva Johansson
(C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar vilket av yrkandena som ska antas
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 429

Dnr 2020-00297

Motion om att erbjuda medarbetare inom omsorgen
tillsvidareanställning - Malin Lauber (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
omsorgsnämndens yttrande i § 89/2020 där det framgår att nämnden
förklarar att arbetet med att ”bemanna rätt” fortsätter och att de årligen
följer utvecklingen av timvikarier i syfte att bibehålla en god kvalitet och
arbetsmiljö i omsorgen, med ekonomisk kontroll.
Bakgrund
Malin Lauber (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att ge
omsorgsnämnden i uppdrag att se över anställningsformerna och att i så
hög utsträckning som möjligt erbjuda tillsvidareanställning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 436/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
omsorgsnämndens yttrande i § 89/2020 där det framgår att nämnden
förklarar att arbetet med att ”bemanna rätt” fortsätter och att de årligen
följer utvecklingen av timvikarier i syfte att bibehålla en god kvalitet och
arbetsmiljö i omsorgen, med ekonomisk kontroll.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-10-05.
Omsorgsnämnden har i § 89/2020 yttrat sig över motionen enligt
följande:
1. Omsorgsnämnden noterar att arbetet med att "bemanna rätt"
fortsätter och att vi årligen följer utvecklingen av timvikarier i syfte att
bibehålla en god kvalitet och arbetsmiljö i omsorgen, med ekonomisk
kontroll.
2. Beslutet översänds tillsammans med HR-chefens skrivelse som
yttrande över motionen.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ulf Hedin (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar vilket av yrkandena som ska antas
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 430

Dnr 2020-00317

Motion om att fasa ut de delade turerna inom
omsorgen i Växjö kommun - Martin Edberg (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
omsorgsnämndens yttrande i § 90/2020 där det framgår att nämnden
kommer fortsätta arbetet med att ”bemanna rätt och hålla rätt” i syfte
att bibehålla en god kvalitet och arbetsmiljö i omsorgen, med ekonomisk
kontroll.
Bakgrund
Martin Edberg (S) har i en motion bett kommunfullmäktige att ge
omsorgsnämnden i uppdrag att inleda ett arbete med att fasa ut de
delade turerna. Detta arbete ska göras i samverkan med facken.
Martin Edberg menar att genom att ta bort delade turer skapas en
bättre arbetsmiljö och ger Växjö kommun möjlighet att behålla och
rekrytera medarbetare.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 437/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
omsorgsnämndens yttrande i § 90/2020 där det framgår att nämnden
kommer fortsätta arbetet med att ”bemanna rätt och hålla rätt” i syfte
att bibehålla en god kvalitet och arbetsmiljö i omsorgen, med ekonomisk
kontroll.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-10-05.
Omsorgsnämnden har i § 20/2020 lämnat följande yttrande över
motionen:
1. Omsorgsnämnden beslutar att fortsätta arbetet med att "bemanna rätt
och hålla bättre" i syfte att bibehålla en god kvalitet och arbetsmiljö i
omsorgen, med ekonomisk kontroll.
2. Beslutet översänds tillsammans med HR-chefens skrivelse som
yttrande över motionen.
Yrkanden
Martin Edberg (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
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Ulf Hedin (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar vilket av yrkandena som ska antas
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 431

Dnr 2020-00036

Antagande av detaljplan för Rinkaby 3:1, Tävelsås,
Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen,
detaljplan för Rinkaby 3:1, Tävelsås, Växjö kommun, enligt förslag
upprättat 2020-05-18.
2. Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-08-31 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
Bakgrund
Byggnadsnämnden har i § 167/2020 översänt detaljplaneförslag för
Rinkaby 3:1, Tävelsås, Växjö kommun, för antagande i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 439/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen,
detaljplan för Rinkaby 3:1, Tävelsås, Växjö kommun, enligt förslag
upprättat 2020-05-18.
2. Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-08-31 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-10-05.
-Byggnadsnämndens beslut § 167/2020
-Planbeskrivning daterad 2020-05-18
-Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2020-05-18
-Plankarta daterad 2020-05-18
-Utlåtande daterat 2020-08-31
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§ 432

Dnr 2020-00587

Plan för god arbetshälsa
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar Plan för god arbetshälsa 2021–2026.
Bakgrund
Arbetsgivaren måste enligt lag bedriva ett systematiskt
arbetsmiljöarbete. En plan för god arbetshälsa är ett viktigt verktyg för
att kunna bedriva ett systematiskt arbete utifrån de gemensamma
utvecklingsområden som bedöms ge störst effekt.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 68/2020 föreslagit följande
beslut: Kommunfullmäktige antar Plan för god arbetshälsa 2021–2026.
Kommunchefen har i en skrivelse den 8 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen och i ärendet
tillhörande rapport framgår att planen för god arbetshälsa lyfter fram de
utvecklingsområden som bedöms ge störst effekt att arbeta med. De
aktiviteter som kopplas till planen ska baseras på aktuell forskning och
beprövad erfarenhet inom arbetsmiljöområdet och ska implementeras
strukturerat och på rätt plats i organisationen för att ge god effekt.
Utifrån dessa premisser har fyra utvecklingsområden med tillhörande
insatsområden tagits fram.
1. En god arbetsmiljö är allas ansvar
2. Arbetshälsa skapas tillsammans
3. Frisknärvaro gynnar alla
4. Ledarskapet sätter tonen
Till utvecklingsområdena beskrivs insatsområden som ska bidra till
positiv utveckling av arbetsmiljön för Växjö kommuns medarbetare.
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§ 433

Dnr 2020-00590

Upphävande av policy för bisysslor
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar föreslagen förändring samt beslutar att
Policy för bisysslor upphör.
Bakgrund
Med anledning av förändringar av bisysslereglerna i kollektivavtalet
Allmänna bestämmelser (AB) föreslår kommunchefen att de interna
styrdokumenten förändras. Policy för bisysslor föreslås upphöra
(politiskt beslut).
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 69/2020 föreslagit följande
beslut: Kommunfullmäktige noterar föreslagen förändring samt beslutar
att Policy för bisysslor upphör.
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att utöver
vissa förändringar som skett i kollektivavtalet konstateras att Policy för
bisysslor inte tillför något utöver vad som redan framgår av lag, avtal och
arbetsrättslig praxis. Därmed föreligger inga skäl att ha lokala politiska
beslut.
Istället ordnas en digital lösning för den praktiska hanteringen som
kompletteras med vägledande dokumentation avseende administration
och checklista för bedömning.
Beslut att förbjuda bisyssla är fortsatt styrt via delegationsförteckningen
till förvaltningschef.
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§ 434

Dnr 2019-00555

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan
avseende processerna för ekonomi, kommunikation
och "kontaktcenter" samt digitalt bevarande och
digital signering (justering)
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande
verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende
processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter att
gälla för kommunstyrelsen och kommunens nämnder.
2. Kommunfullmäktige beslutar att för ärenden som upprättats från
och med 2021-01-01 hos kommunstyrelsen och nämnderna gäller
att handlingar som inkommit eller upprättats på papper förvaras i
pappersform, medan digitalt inkomna eller upprättade
handlingar bevaras digitalt. För ärenden som upprättats till och
med 2020-12-31 gäller arkivering på papper för samtliga
handlingar. Detta beslut gäller inte för de nämnder som fattat
beslut av denna typ tidigare eller de nämnder som tagit beslut
om gallring av pappershandlingar efter skanning och
efterföljande kvalitetskontroll.
3. Kommunfullmäktige uppmanar bolag och förbund med
kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut i enlighet
med punkt 1 och 2 ovan.
4. Kommunfullmäktige godkänner att kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnderna och helägda bolag får besluta om
digital signering (justering) av protokoll från och med 2021-01-01.
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen som
arkivmyndighet att intyga den digitala signaturens äkthet samt
besluta om arkivering av digitala signaturer.
Bakgrund
Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan
Kommunfullmäktige beslutade i § 220/2019 om nytt arkivreglemente för
Växjö kommun enligt vilket kommunen kommer att införa en
verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan. Den
verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen utgår från
kommunens processer för att beskriva informationshanteringen. I

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
101 (114)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-03

dagsläget överensstämmer inte planens klassificeringsstruktur
(processuppbyggnad) med kommunkoncernens processarkitektur, men
arbete med att samordna dessa är påbörjat.
Kommunstyrelsen beslutade i § 365/2019 om att införa en
verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för
ekonomi, kommunikation och kontaktcenter för sin verksamhet samt att
såsom arkivmyndighet uppmana övriga nämnder, bolag och förbund att
anta densamma. För att få en enhetlig informationshantering i
kommunkoncernen bör samma verksamhetsbaserade
dokumenthanteringsplan gälla för kommunstyrelsen, nämnderna och de
bolag och förbund som har kommunstyrelsen som arkivmyndighet.
För att underlätta inför framtida revideringar föreslås nu att
kommunfullmäktige antar den verksamhetsbaserade
dokumenthanteringsplanen att gälla för kommunstyrelsen och
nämnderna istället för att varje enskild nämnd tar beslut vid
revideringar.
Kommunfullmäktige har inte beslutanderätt i denna fråga över de
kommunala bolagen och andra aktörer på samma sätt som de har för
kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige föreslås därför
uppmana bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet
att besluta om att tillämpa relevanta delar av den av kommunfullmäktige
antagna verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen. Ett förslag
till beslut med tillhörande tjänsteskrivelse kommer att tas fram som
underlag för bolag och förbund med kommunstyrelsen som
arkivmyndighet.
Efter att kommunstyrelsen antog den verksamhetsbaserade
dokumenthanteringsplanen 2019-11-05 påbörjades en revidering av
planen. Följande revideringar har gjorts av kommunarkivet i samverkan
med aktuella verksamhet:
• Processerna för ekonomi: Flertalet förtydliganden har lagts till
genom ytterligare beskrivande anmärkningar med mera. Likaså
har uppdateringar gjorts av arkivförvaring och bevara/gallra i
takt med en allt mer digital informationshantering. Dessutom har
kompletterande handlingstyper som tidigare inte fanns med
under ”2.5. Finans- och skuldförvaltning” lagts till.
• Processerna för kommunikation: Mindre rättelser av hänvisningar
med mera.
• Processerna för kontaktcenter: Ett fåtal gallringsfrister är
uppdaterade på grund av förändrade gallringsbehov.
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Det förslag som nu är föremål för kommunfullmäktiges beslut innefattar
ändringarna ovan.
En motsvarande översyn av HR-processerna är påbörjad.
Förvaring av diarieförda handlingar
Sedan 2017 har en del nämnder och styrelser tagit beslut om att
diarieförda handlingar som inkommit eller upprättats digitalt inte ska
arkiveras på papper utan bevaras digitalt. Syftet med dessa beslut är att
övergå till en mer digital informationshantering och minska på
pappersförvaringen.
För att hanteringen ska vara likadan hos kommunstyrelsen och samtliga
nämnder föreslås nu kommunfullmäktige besluta att för ärenden som
upprättats från och med 2021-01-01 gäller att handlingar som inkommit
eller upprättats på papper förvaras i pappersform, medan digitalt
inkomna eller upprättade handlingar bevaras digitalt. För ärenden som
upprättats till och med 2020-12-31 gäller hantering enligt beslutade
dokumenthanteringsplaner. För de nämnder som inte har fattat beslut
av denna typ tidigare gäller därför arkivering på papper för samtliga
diarieförda ärenden upprättade till och med 2020-12-31.
Vissa nämnder har tidigare tagit beslut om gallring av
pappershandlingar efter skanning och efterföljande kvalitetskontroll och
dessa nämnder omfattas inte av det föreslagna beslutet.
Kommunfullmäktige har inte beslutanderätt i denna fråga över de
kommunala bolagen och andra aktörer på samma sätt som de har för
kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige föreslås därför
uppmana bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet
att ta samma beslut såvida de inte redan har tagit denna typ av beslut.
Ett förslag till beslut med tillhörande tjänsteskrivelse kommer att tas
fram som underlag för bolag och förbund med kommunstyrelsen som
arkivmyndighet.
Digital signering av protokoll
Idag skrivs samtliga protokoll under analogt på papper, men teknik för
att signera protokoll digitalt finns att tillgå. I syfte att övergå till en mer
digital informationshantering och minska mängden pappershandlingar
bör nämnderna på sikt övergå till en digital hantering även av protokoll.
För att möjliggöra detta föreslås kommunfullmäktige godkänna att
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och de helägda
bolagen själva får besluta om huruvida de vill ha en analog eller en digital
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signering av protokoll från och med 2021-01-01. Ett förslag till beslut
med tillhörande tjänsteskrivelse kommer att tas fram som underlag.
En förutsättning för användningen av digitala signaturer är att de
använda digitala underskrifternas giltighet vid signeringstillfället och
över tid intygas. Kommunfullmäktige föreslås överlåta till
kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut om den digitala
signaturens äkthet samt arkivering av densamma.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 475/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande
verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende
processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter att
gälla för kommunstyrelsen och kommunens nämnder.
2. Kommunfullmäktige beslutar att för ärenden som upprättats från
och med 2021-01-01 hos kommunstyrelsen och nämnderna gäller
att handlingar som inkommit eller upprättats på papper förvaras i
pappersform, medan digitalt inkomna eller upprättade
handlingar bevaras digitalt. För ärenden som upprättats till och
med 2020-12-31 gäller arkivering på papper för samtliga
handlingar. Detta beslut gäller inte för de nämnder som fattat
beslut av denna typ tidigare eller de nämnder som tagit beslut
om gallring av pappershandlingar efter skanning och
efterföljande kvalitetskontroll.
3. Kommunfullmäktige uppmanar bolag och förbund med
kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut i enlighet
med punkt 1 och 2 ovan.
4. Kommunfullmäktige godkänner att kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnderna och helägda bolag får besluta om
digital signering (justering) av protokoll från och med 2021-01-01.
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen som
arkivmyndighet att intyga den digitala signaturens äkthet samt
besluta om arkivering av digitala signaturer.
-Kommunchefen skrivelse daterad 14 oktober 2020.
-VB DHP avseende processerna för kontaktcenter.
-VB DHP avseende processerna för kommunikation.
-VB DHP avseende processerna för ekonomi.
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§ 435

Dnr 2020-00613

Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och
ägardirektiv för Företagsfabriken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna revideringar av bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv för Företagsfabriken AB och att dessa får
beslutas på stämma i Företagsfabriken AB.
Bakgrund
Växjö kommun har förvärvat Videum AB:s aktiepost i Företagsfabriken
AB.
Genom denna förändring behöver kommunen inträda som part i
aktieägaravtalet med de övriga delägarna Region Kronoberg och LNU:s
helägda bolag Linnaeus University Development AB. Avtalet har endast
redaktionella ändringar jämfört med det avtal som finns idag.
Likaså ägardirektivet innehåller endast redaktionella ändringar
föranledda av ägarförändringen.
Vad gäller bolagsordningen så föreslås justering så att
styrelseledamöterna kan utses för en period om högst två år. Detta är
för att få bättre kontinuitet med näringslivets representanter i
Företagsfabrikens styrelse.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 488/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna revideringar av bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv för Företagsfabriken AB och att dessa får
beslutas på stämma i Företagsfabriken AB.
Kommunchefen har i en skrivelse den 22 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att de
föreslagna förändringarna har ingen ekonomisk påverkan för
kommunen.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Näringslivschefen
För kännedom
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Region Kronoberg
Linnaeus University Development AB
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§ 436

Dnr 2020-00636

Vård- och omsorgsavgift för socialpsykiatrin 2021
Ärendet utgår från sammanträdet.
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§ 437

Dnr 2020-00555

Revidering av Handbok avseende arbetssätt och
samverkan mellan kommunala förvaltningar och
fastighetsbolag i Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera följande punkter i
Handbok avseende arbetssätt och samverkan mellan kommunala
förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö kommun enligt
föreslagna ändringar i punkterna 1.1, 1.3, 3.9 och 3.12.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommande revideringar av
dokumentet inklusive dess bilagor och processer beslutas av
kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade i § 262/2018 beslut om att godkänna ny
Handbok avseende arbetssätt och samverkan mellan kommunala
förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö kommun daterad 1 augusti
2018.
Dokumentet behöver nu revideras.
Beslutsunderlag
Arbesutskottet har i § 432/2020 föreslagit att kommunstyrelsen fattar
följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera följande punkter i
Handbok avseende arbetssätt och samverkan mellan kommunala
förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö kommun enligt
föreslagna ändringar i punkterna 1.1, 1.3, 3.9 och 3.12.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommande revideringar av
dokumentet inklusive dess bilagor och processer beslutas av
kommunchefen Växjö kommun.
Kommunchefen har lämnat förslag till en ny version av dokumentet
Handbok avseende arbetssätt och samverkan mellan kommunala
förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö kommun. Kommunchefen har i
en skrivelse den 25 september 2020 även redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att ändringar är
förslagna under följande punkter: 1.1, 1.3, 3.9 och 3.12.
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I tidigare beslut förtydligades ansvar och ägande av dokumentet och
dess bilagor och processer. Detta gäller även vem som fattar beslut om
revideringar.
Därför föreslås nu att Kommunchef, Växjö kommun får rätt att fatta
beslut om eventuella framtida revideringar av dokumentet med
tillhörande bilagor och processer samt att ansvaret för att revidera
dokumentet ligger hos kommunens lokalförsörjningsgrupp.
Yrkanden
Ordförande Eva Johansson (C):
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera följande punkter i
Handbok avseende arbetssätt och samverkan mellan kommunala
förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö kommun enligt
föreslagna ändringar i punkterna 1.1, 1.3, 3.9 och 3.12.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommande revideringar av
dokumentet inklusive dess bilagor och processer beslutas av
kommunstyrelsen
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet.
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§ 438

Dnr 2016-00237

Antagande av kommunövergripande handlingsplan
för åtgärder mot hedersrelaterat våld
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till kommunövergripande
plan mot våld i nära relationer och hedersförtryck.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att upprätta
en slutversion av planen med redaktionella ändringar.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har, med anledning av en motion från Carin
Högstedt (V) om en handlingsplan för åtgärder mot hedersrelaterat våld,
könsstympning och tvångsäktenskap, § 5/2016 beslutat att uppdra till
kommunchefen att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för
åtgärder mot hedersrelaterat våld.
Framtagandet av planen har skett genom en bred arbetsgrupp av
representanter från kommunledningsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbete och välfärd och
Växjöbostäder. Planen grundar sig i nationella styrande dokument,
lagar och rekommendationer. Det är ett kommungemensamt uppdrag
att arbeta för en kommun fri från våld.
Plan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck bidrar till
flera målbilder i hållbarhetsprogrammet, den ligger i linje med ett Växjö
som år 2030 är "Tryggt och tillitsfullt", "Rättvist och ansvarstagande",
"Växande och inkluderande" och också "Grönt och hälsosamt" med
betoning på det senare.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 5 maj 2020 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att planen mot våld i
nära relationer och hedersförtryck pekar ut viktiga utvecklings insatsområden i arbetet för ett jämlikt och jämställt samhälle fritt från
våld och förtryck. För arbetet med våld i nära relationer och
hedersförtryck har fyra utvecklingsområden identifierats;
• Förebyggande arbete för att förhindra våld i nära relationer och
hedersförtryck.
• Stödja och skydda vuxna, barn och unga som lever i
hedersförtryck eller våld i nära relationer.
• Öka kunskap och kompetens kring våld i nära relationer och
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hedersrelaterat förtryck.
• Tidig upptäckt och arbete med våldsutövare för att våldet ska
upphöra.
Plan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck syftar till att
genom sina uttalade insats- och utvecklingsområden ge en riktning,
prioritering och stödjande struktur i arbetet med frågor som rör våld i
nära relationer och hedersrelaterat förtryck i Växjö kommun. Planen
tydliggör därmed hur vi tillsammans i Växjö kommun kan förebygga,
upptäcka, synliggöra och agera mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat förtryck.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Julia Berg (S): Kommunstyrelsen
återremitterar ärendet för rättningar av stavfel, grammatik med mera.
Magnus Wåhlin (MP):
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till kommunövergripande
plan mot våld i nära relationer och hedersförtryck.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att upprätta
en slutversion av planen med redaktionella ändringar.
Beslutsordning
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller
återremitteras och konstaterar att det ska avgöras på dagens
sammanträde.
Därefter frågar Johansson om Magnus Wåhlins (MP) yrkande ka antas
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
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§ 439

Dnr 2020-00009

Växjö kommuns budget 2021, med verksamhetsplan
för 2022-2023
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös (Moderaternas,
Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas)
förslag till Budget för Växjö kommun 2021 med verksamhetsplan 2022–
2023. Beslutet innebär att skattesatsen för 2021 blir 20,19 procent.
Reservation
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen och Maria Garmer (V)
reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Enligt 11 kap. § 5 i kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta
en budget för nästa kalenderår (budgetår).
11 kap. § 6 i kommunallagen föreskriver vidare att i budgeten ska
skattesatsen och anslagen anges. 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. Planen ska innehålla
sådana finansiella mål som anges i första stycket.
Budgeten ska enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen fastställas före
november månads utgång.
Dessutom ska kommunfullmäktiges presidium, enligt kommunallagen,
upprätta förslag till budget för kommunens revisorer.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 483/2020 lämnat följande förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös (Moderaternas,
Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas)

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
112 (114)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-03

förslag till Budget för Växjö kommun 2021 med verksamhetsplan 2022–
2023. Beslutet innebär att skattesatsen för 2021 blir 20,19 procent.
-Blågröna Växjös (Moderaternas, Centerpartiets, Miljöpartiets,
Liberalernas och Kristdemokraternas) förslag till Budget för Växjö
kommun 2021 med verksamhetsplan 2022–2023.
Yrkanden
Ordförande Eva Johansson (C) med instämmande av Magnus Wåhlin
(MP), Gunnar Nordmark (L), Anna Tenje (M), Jon Malmqvist (KD),
Catharina Winberg (M) och Oliver Rosengren (M): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
113 (114)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-03

§ 440

Dnr 297092

Övrigt
Inga övriga frågor behandlas på sammanträdet.
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