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§1

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Malin Lauber (S) till att justera protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska besluta vem som jämte ordförande ska justera
protokollet.
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§2

Dnr 2019-00660

Projektdirektiv för nytt akutsjukhus i Räppe
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektdirektiv för nytt akutsjukhus i
Räppe.
Bakgrund
Region Kronobergs fattade i maj 2019 beslutet att planera för byggnation
av ett nytt akutsjukhus med tillhörande administrativa lokaler i Räppe,
Växjö. Beslutet innebär en successiv flytt av dagens CLV till ny plats. Det
nya akutsjukhuset ska vara färdigt att tas i bruk 2027-2028. Region
Kronoberg planerar att fatta investeringsbeslutet 2021/2022.
Byggnadsnämnden fattade i september beslut om att påbörja
planläggningen av tomten i Räppe.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 8/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner projektdirektiv för nytt akutsjukhus i Räppe.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 13 december 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att ett
nytt akutsjukhus innebär en omfattande nybyggnation i Räppe, som i sin
tur kommer att påverka hela stadens struktur. Trafikflöden med bil,
buss, cykel och tåg kommer att påverkas. Intresset för vad som händer
och kan hända i sjukhusets närhet kommer att öka. Det nya
akutsjukhuset är en viktig regional utvecklingsfråga som kommer att
kräva investeringar i tekniska system, kommunal och statlig
infrastruktur. Många av kommunens förvaltningar blir direkt eller
indirekt påverkade av Region Kronobergs beslut. För att ett nytt
akutsjukhus i Räppe ska bli en ny naturlig del av Växjö stad krävs en
successiv planläggning och etappvisa investeringar fram tills, och även
efter att sjukhuset tagits i bruk.
Projektdirektivet spänner över den tidsperiod som inkluderar
framtagande av avsiktsförklaringar mellan berörda parter, detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning samt gemensam investeringsplan för
infrastruktur och tekniska system. När Region Kronoberg fattat beslut
om investering behöver nytt projektdirektiv tas fram.
Etableringen av ett nytt akutsjukhus kommer att få stora
konsekvenser för stadens utveckling, både på kort och på lång sikt. För
att samarbetet med Region Kronoberg, Trafikverket och länsstyrelsen
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ska bli starkt är det av stor vikt att Växjö kommun lägger fast en tydlig
projektorganisation. Projektet kommer att drivas som ett
stadsutvecklingsprojekt med kommunstyrelsen som beställare.
Projektledningskostnader och eventuella projektomkostnader
finansieras av kommande markförsäljning inom området. Kostnader för
planens genomförande regleras i ett exploateringsavtal med Region
Kronoberg som beslutas av kommunstyrelsen. Den gemensamma
investeringsplanen med Region Kronoberg och Trafikverket lägger fast
omfattning, tidplan och genomförande av kommande investeringar i
tekniska system och infrastruktur. Investeringsplanen bilda underlag för
budgetberedning 2022.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
För kännedom
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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§3

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) informerar om att hon i december var i
Helsingfors på mötet EU-wide Ecosystem Assessment, där hon
representerade ICLEI (International Council for Local Environmental
Initiatives).
Monica Skagne, kommunchef, informerar om att näringslivschef Anna
Sjödahl slutar. Från och med 1 februari är kommunikationschef Henrik
Cajnerud även tillförordnad näringslivschef. Även ekonomi- och
finanschef Katarina Andersson kommer sluta sin tjänst som chef, men
kommer vara kvar inom organisationen. Rekrytering till tjänsterna
kommer påbörjas omgående.
Kommunchefen informerar om att kommunkoncernens budgetprocess
nu finns visualiserad, och presenteras på intranätet.
Anna Tenje (M) informerar om budget- och bokslutsdagarna den 1 april.
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§4

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), Catharina Winberg (M)
informerar om att Johan Thorsell, verksamhetsutvecklare och
träbyggnadsansvarig, kommer sluta.
Monica Skagne, VD i VKAB, informerar om att ett arbete pågår med att
se över processer och rutiner hos bolagen i syfte att skapa ett
gemensamt arbetssätt.
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§5

Dnr 2019-00011

Redovisning av delegeringsbeslut 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens
beslut om delegering enligt 6 kap 33 § Kommunallagen. Redovisningen i
rapporten gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 25 november
2019 till och med 7 januari 2020. Beslut som redovisas i liggare är
registrerade 4 – 12 december 2019.
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§6

Dnr 2019-00012

Redovisning av protokoll 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 26 november 2019
redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från
10 december 2019 redovisas för kommunstyrelsen.
Växjö kommunföretag AB:s protokoll från den 17 december 2019
redovisas för kommunstyrelsen.
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§7

Dnr 2018-00276

Återrapportering om status på utvecklingsarbetet
kring funktionshinderfrågor och tillgänglighet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen.
2. En förnyad återrapportering om status kring uppdraget lämnas
till kommunstyrelsen senast 15 april 2020.
Bakgrund
Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott gav i § 596/2018
kommunchefen i uppdrag att
• Utveckla formerna för arbetet med funktionshinderfrågor och
tillgänglighet. Utvecklingsarbetet sker nära kopplat till arbetet
med hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 och i dialog
med samverkansråden med funktionshinderrörelsen.
• I linje med det arbetet ska eventuella behov av policydokument
eller handlingsplaner identifieras.
En statusrapport lämnades till kommunstyrelsen 20 augusti 2019 med
beslut om att en ny statusrapport skulle lämnas senast 15 december
2019.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 85/2019 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen.
2. En förnyad återrapportering om status kring uppdraget lämnas
till kommunstyrelsen senast 15 april 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 10 december 2019, lämnat en
rapport i ärendet. Av skrivelsen framgår att de strategiska samtalen
mellan hållbarhetsutskottets presidium och företrädare för HSV och
Funkibator, som syftar till att hitta nya former för samverkan och dialog,
har fortsatt under hösten 2019 och mynnat ut i ett konkret förslag.
Den 9 december 2019 hölls årets sista samtal och förslaget diskuterades
och synpunkter lämnades. Arbetet med att forma de sista detaljerna
fortsätter därför under december och januari 2020. Ambitionen är att ha
ett färdigt förslag för politisk behandling i hållbarhetsutskottet den 11
februari och på efterföljande sammanträden i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
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Planen är att ska de nya formerna för samverkan och dialog följas upp i
december 2020 med en större utvärdering i december 2021.
Processen kring Tillgänglighetslinjen.
Parallellt med de strategiska samtalen har en översyn av processen kring
de ärenden som anmäls till Tillgänglighetslinjen påbörjats. Den beräknas
vara klar för återrapportering till hållbarhetsutskottet den 18 december.
Växjö kommuns hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030
Kommunfullmäktige beslutade i oktober om att anta Växjö kommuns
hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030. Nu har implementeringsfasen
påbörjats där Växjö kommun ser över vilka policydokument och/eller
handlingsplaner som behöver tas fram för att ytterligare stärka och
underlätta genomförandet. Funktionshinderfrågor, tillgänglighet och
delaktighet är exempel på perspektiv som beaktas i det arbetet.
En tydligare plan för implementering av hållbarhetsprogrammet och
vilka stödjande dokument som behövs för det beräknas bli klart under
första kvartalet av 2020.
Mycket arbete pågår parallellt just nu och därför är bedömningen att en
förnyad statusrapport kring utvecklingsarbetet för funktionshinderfrågor och tillgänglighet ska lämnas till senast 15 april 2020.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Hållbarhetschefen
För kännedom
Kommunstyrelsens samverkansråd
Nämnden för arbete och välfärds, omsorgsnämndens och
överförmyndarnämnden Östra Kronobergs samverkansråd
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§8

Dnr 2016-00473

Redovisning av Uppdrag om uppföljning av avtal
avseende arbetsvillkor på byggarbetsplatser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 266/2016 gett kommunchefen i uppdrag att
redovisa vad kommunen ställer för krav i avtal angående arbetsvillkor på
byggarbetsplatser samt hur efterlevnaden av avtalen följs upp.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 456/2019 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner redovisningen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 20 november 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland
annat att den centrala upphandlingsavdelningen normalt inte genomför
upphandling av byggentreprenader. Byggentreprenader genomförs
som specifika projekt för främst teknisk förvaltning och de kommunala
bolagen. Det är varje enskild förvaltning och bolag som ansvarar för dels,
kravställande och genomförande för upphandling av
byggentreprenader, dels för uppföljning av avtal.
Vid upphandling av byggentreprenader används i regel väletablerade
allmänna bestämmelser som är tillämpliga exempelvis AB 04 för
utförandeentreprenader och ABT 06 för totalentreprenader. Allmänna
bestämmelser delas sedan in i olika AF-delar (administrativa föreskrifter)
som reglerar avtalsförhållande, ansvar m.m.
I och med tillämpning av allmänna bestämmelser ställs stora krav
på entreprenörer såväl som underentreprenörer avseende
efterlevnad av såväl ingånget kontrakt som gällande lagar och
regler. Uppföljning sker på olika sätt beroende på komplexiteten i
respektive entreprenad.
Beslutet skickas till
För kännedom
Upphandlingschefen
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§9

Dnr 2019-00568

Uppföljning av intern kontroll 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll 2019 för
kommunstyrelsen.
Bakgrund
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska med
utgångspunkt från antagen intern kontrollplan rapporteras till nämnd
eller styrelse.
Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2019 bifogas till
ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 7/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner uppföljning av intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 20 december 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att den samlade bedömningen visar att samtliga
granskningar har genomförts som planerat och att rutinerna fungerar
tillfredsställande. Fyra granskningar har visat på vissa risker som kräver
åtgärder under 2020.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förvaltningsekonom
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§ 10

Dnr 2019-00646

Uppdrag till Vöfab om att utreda AB Regionteatern
Blekinge Kronobergs lokaler
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger Vöfab i uppdrag att, i nära samverkan med AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, utreda vad som kan göras på kort
sikt för att hantera tillgänglighet och arbetsmiljö i befintliga lokaler.
I nuläget ska fokus ligga på att nå en acceptabel status som
Arbetsmiljöverket kan godkänna och som även uppfyller de
tillgänglighetskrav som Kulturrådet ställer avseende statsbidraget.
Vöfabs utredning bör också belysa utmaningar, möjligheter och
investeringsbehov i nuvarande lokaler utifrån ett långsiktigt perspektiv.
Ett separat uppdrag gällande en långsiktig lösning för teaterns hemvist
kommer ges vid ett senare tillfälle.
Bakgrund
Ägarna till AB Regionteatern Blekinge Kronoberg har i samband med
tidigare ägarsamråd diskuterat behovet av både kort- och långsiktiga
lösningar kopplat till Regionteaterns lokalsituation. Det finns behov av
att arbeta parallellt med dessa.
Sedan förra ägarsamrådet har Arbetsmiljöverket nu gjort sitt andra
besök. Nästa steg är en skyddsrond 16 december där
verksamhetsledningen tillsammans med olika experter går igenom
lokalerna och tar fram en åtgärdsplan. Därefter kommer ett utlåtande
från Arbetsmiljöverket.
Växjö kommun och Region Kronoberg har lyft in i respektive budget
inför 2020 att frågan om lokalernas tillgänglighet behöver utredas.
Uppdraget genomförs av Vöfab (Växjö kommuns bolag för
fastighetsförvaltning tillika hyresvärd för Regionteaterns lokaler i Växjö).
Formellt är det Växjö kommun som kan ge uppdrag till Vöfab. I
uppdragsdirektivet som ska kommuniceras ska ingå att:
•

Vöfab ska, i nära samverkan med Regionteatern Blekinge
Kronoberg, utreda vad som kan göras på kort sikt för att hantera
det akuta läget avseende både tillgänglighet och arbetsmiljö i
befintliga lokaler.
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•

•

•

Underlag som är viktiga i processen är dels Regionteaterns egen
tillgänglighetsutredning och dels den pågående
arbetsmiljöutredningen samt Arbetsmiljöverkets kommande
utlåtande.
Målet med de kortsiktiga åtgärderna är att nå en acceptabel
status som Arbetsmiljöverket kan godkänna och som även
uppfyller de tillgänglighetskrav som Kulturrådet ställer avseende
statsbidraget (som fördelas av Region Kronoberg).
Vöfabs utredning bör också belysa utmaningar, möjligheter och
investeringsbehov i nuvarande lokaler utifrån ett långsiktigt
perspektiv.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 457/2019 föreslagit att kommunstyrelsen ger
Vöfab i uppdrag att, i nära samverkan med AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg, utreda vad som kan göras på kort sikt för att hantera
tillgänglighet och arbetsmiljö i befintliga lokaler.
I nuläget ska fokus ligga på att nå en acceptabel status som
Arbetsmiljöverket kan godkänna och som även uppfyller de
tillgänglighetskrav som Kulturrådet ställer avseende statsbidraget.
Vöfabs utredning bör också belysa utmaningar, möjligheter och
investeringsbehov i nuvarande lokaler utifrån ett långsiktigt perspektiv.
Ett separat uppdrag gällande en långsiktig lösning för teaterns hemvist
kommer ges vid ett senare tillfälle.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 25 november 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Vöfab
För kännedom
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
Region Kronoberg
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§ 11

Dnr 2016-01006

Revidering av måltidspriser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de externa priserna i
omsorgsrestaurangerna för 2020 fastställs enligt nedan samt att det
interna priset för måltidskuponger fastställs till 46 kr/portion för 2020.
Omsorgsrestauranger
Pris för externa gäster
Frukost
Lunch inkl. dryck, kaffe och dessert
Kvällsmat

44 kr
90 kr
55 kr

Pensionärspris för externa gäster
Lunch inkl. dryck, kaffe och dessert

75 kr

Bakgrund
Kommunen bör inte subventionera måltidskostnader till externa eller
interna matgäster. Det externa priset ska förutom självkostnaden inte
missgynna konkurrens och störa marknaden. För att undvika
förmånsbeskattning ska också det interna priset vara minst
självkostnadspriset. Måltidspriserna har därför justerats årligen.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 115/2019 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar att de externa priserna i
omsorgsrestaurangerna för 2020 fastställs enligt nedan samt att det
interna priset för måltidskuponger fastställs till 46 kr/portion för 2020.
Omsorgsrestauranger
Pris för externa gäster
Frukost
Lunch inkl. dryck, kaffe och dessert
Kvällsmat

44 kr
90 kr
55 kr

Pensionärspris för externa gäster
Lunch inkl. dryck, kaffe och dessert

75 kr
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Kommunchefen har i en skrivelse den 8 november 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att omsorgsrestaurangerna är öppna för externa besökare. Det är främst
pensionärer som bor nära en omsorgsrestaurang som är dess matgäster.
Antalet externa matgäster på de olika omsorgsrestaurangerna varierar
mellan 0 till ungefär 20 matgäster per dag.
Tidigare har dessert bara ingått i priset om man är pensionär, för att
underlätta bedöms detta nu även ingå i det vanliga externa priset och
därför föreslås en större höjning av detta.
Det finns möjlighet att köpa lunch för personal som inte äter pedagogisk
måltid och som har sitt arbete förlagt till arbetsplatsen där
måltidsorganisationen serverar mat. Detta görs genom inköp av
kuponghäften via löneavdrag, enskilda luncher säljs inte.
Måltidsorganisationens personal förväntas ur kvalitets- och
utvärderingssynpunkt smaka en smakportion enligt tallriksmodellen av
den mat som serveras. En smakportion bedöms motsvara en halv
ordinarieportion varför måltidsorganisationens personal om de vill äta
en hel portion köper kupong för motsvarande halva självkostnadspriset.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Verksamhetschef måltidsorganisationen
För kännedom
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
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§ 12

Dnr 2019-00496

Lönekartläggning 2019
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förslag till övergripande lönekartläggning
2019 och handlingsplan för jämställda löner 2020.
Bakgrund
Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare genomföra årlig
lönekartläggning avseende skillnader mellan mäns och kvinnors löner.
Osakliga löneskillnader ska åtgärdas, vilket ska planläggas särskilt i en
handlingsplan för jämställda löner.
Lönekartläggningen och framtagandet av handlingsplanen för jämställda
löner handläggs av HR-avdelningen. De fackliga organisationerna ges
möjlighet att granska och ge synpunkter på såväl analys som
handlingsplanens inriktning och utformning i stort. Det förslag till beslut
som lämnas till organisations-och personalutskottet har stämts av med
och processats av förvaltningschefsgruppen. Slutligen har förslaget
samverkats i KSG (kommunövergripande samverkansgrupp).
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 116/2019 föreslagit att
kommunfullmäktige antar förslag till övergripande lönekartläggning
2019 och handlingsplan för jämställda löner 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse den 18 november 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen lämnas förslag till
övergripande lönekartläggning 2019 och handlingsplan för jämställda
löner 2020.
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§ 13

Dnr 2019-00665

Gymmet i Ansgarius
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avveckla gymmet i Ansgarius för att
istället använda lokalerna till kontor.
Bakgrund
Det föreligger ett stort behov av nya kontorsytor i kommunhuset för att
säkerställa en bra arbetsmiljö för våra anställda. Av den anledningen
föreslår kommunchefen att gymmet i Ansgarius avvecklas så att
lokalerna kan användas till kontor.
Beslutsunderlag
Organisations- och personalutskottet har i § 118/2019 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar att avveckla gymmet i Ansgarius för att
istället använda lokalerna till kontor.
Kommunchefen har i en skrivelse den 4 december 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att gymmet
kommer att avvecklas under början av 2020. Inga nya gym-kort
har sålts för 2020 och därmed påverkas ingen anställd ekonomiskt.
Utöver behovet av lokaler för kontor för att säkerställa en bra
arbetsmiljö finns ytterligare aspekter som förstärker behovet av att
avveckla gymmet. Om ungefär ett år kommer vi flytta till ett nytt
kommunhus och därmed behöver utrustningen som till stor del har
underhållsbehov eller är i behov av att bytas ut ändå säljas. Även
konkurrens med det privata näringslivet och att inte alla i
kommunkoncernen har möjlighet att träna i gymmet är parametrar som
påverkar förslaget.
Under 2019 såldes 200 stycken årskort till gymmet. Det bör nämnas att
alla kommunanställda har tillgång till 1000 kr i friskvårdsbidrag per år
samt att möjlighet finns till rehab-träning på recept.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V):
Kommunstyrelsen avslår förslaget.
Anna Tenje (M): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och
personalutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
23 (46)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-14

§ 14

Dnr 2019-00172

Samråd för gemensam avfallsplan för Lessebo,
Växjö, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till gemensam avfallsplan
för Lessebo, Växjö, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner för
samråd under perioden 2020-01-20 – 2020-03-02.
Bakgrund
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska alla kommuner ha en
avfallsplan. Avfallsplanens syfte är att fungera som ett
planeringsunderlag för framtida arbete med att förebygga och hantera
avfall i kommunerna.
Kommunstyrelserna i Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och
Älmhults kommuner har beslutat att uppdra åt Södra Smålands Avfall
och Miljö (SSAM) att ta fram en gemensam avfallsplan för kommunerna.
SSAM ägs gemensamt av kommunerna och ansvarar för insamling och
behandling av avfall. Andra avfallsrelaterade områden har kommunerna
fortsatt ansvar för, exempelvis förebyggande av avfall och nedskräpning.
Innehållet i avfallsplanen styrs av Naturvårdsverkets föreskrifter om
kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall.
Planen kommer slutligen beslutas av respektive kommuns fullmäktige.
Förslaget på avfallsplan har arbetets fram i en arbetsgrupp bestående av
deltagare från kommunerna och SSAM. Avfallsplanen kommer att
beslutas senare under 2020.
Beslutad avfallsplan kommer vara layoutad och finnas i en komplett
version samt i en populärversion med målen och en sammanfattning av
övrigt material.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 6/2020 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar
att sända ut förslag till gemensam avfallsplan för Lessebo, Växjö,
Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner för samråd under perioden
2020-01-20 – 2020-03-02.
Till ärendet bilagda handlingar nummer 1-9:
Bilaga 1 Förslag mål avfallsplan samrådsversion
Bilaga 2 nulägesanalys samrådsversion
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Bilaga 3 anläggningar samrådsversion
Bilaga 4 Nedlagda deponier samrådsversion
Bilaga 5 Uppföljning äldre avfallsplan samrådsversion
Bilaga 6 MKB SSAM samrådsversion
Bilaga 7 Avfallsplan projektdirektiv
Bilaga 8 sändlista samrådsversion
Bilaga 9 följebrev samrådsversion
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
För kännedom
SSAM
Remissinstanser
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§ 15

Dnr 2019-00659

Förlängning av politisk styrgrupp (2020-2022)
avseende pågående partnerskap med JB Marks
Local Municipality, Sydafrika
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna in ansökan om förlängning
av politisk styrgrupp 2020-2022 för det pågående partnerskapet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen ta fram och att
underteckna ansökan.
Bakgrund
Under oktober 2019 träffades styrgruppen för partnerskapet mellan
Växjö kommun, Älmhults kommun och JB Marks Local Municipality,
Sydafrika. Vid själva styrgruppsmötet togs ärendet upp om att förlänga
styrgruppen med två nya år, det vill säga från juli 2020 till sommaren
2022. Samtliga parter ställde sig bakom detta.
Nästa steg är att lämna in en förlängningsansökan till ICLD:s
ansökningsomgång i mars 2020. En sådan är obligatorisk då styrgruppen
är nödvändig för de projekt som pågår för tillfället (i nuläget tre projekt).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 2020/9 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna in ansökan om förlängning
av politisk styrgrupp 2020-2022 för det pågående partnerskapet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen ta fram och att
underteckna ansökan.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2 december 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö
kommun samverkar idag med Älmhults kommun och JB Marks Local
Municipality (Sydafrika) inom det kommunala partnerskap som
etablerades redan 2004/2005. Den politiska styrgruppen är, enligt
finansiären ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati),
obligatorisk och har till uppgift att initiera projekt, fatta strategiska
beslut samt utvärdera avslutat arbete. Vid sidan av nämnd styrgrupp har
det 15 år långa kommunala partnerskapet resulterat i 41 gemensamma
projekt och förstudier kring frågor som exempelvis social välfärd,
stadsplanering, miljö, omsorg, kultur, IT/kommunikation,
näringslivsutveckling och Agenda 2030. Styrgruppen har dokumenterat
en lång lista med konkreta resultat från dessa projekt, vilka syftar till att
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stärka den kommunala organisationen, testa nya arbetsmetoder och
sprida internationella erfarenheter till kommunala nyckelpersoner.
Den politiska styrgruppen (Monitoring Committee) består av sju ledande
politiker från Växjö, Älmhult och JB Marks Local Municipality, vilka
träffas för möten i Sverige/Sydafrika två gånger per år. Nuvarande
styrgrupp är beviljad medel till och med juni 2020, vilket betyder att
parterna står inför att söka förlängning med två nya år genom ICLD:s
ansökningsomgång i mars 2020.
Styrgruppen är, som nämnts ovan, obligatorisk för samtliga kommunala
partnerskap som ICLD finansierar. Styrgruppen ger stöd till och
övervakar de projekt som partnerna genomför vid tillfället. Växjö
kommun äger, driver och samverkar idag inom tre sådana projekt med
Sydafrika, där det senaste pågår till början av 2022. Från Växjö kommuns
sida medverkar Eva Johansson (C) och Tomas Thornell (S) som ordinarie
ledamöter inom partnerskapets styrgrupp. Den nya styrgruppsansökan
medger två nya år (fyra styrgruppsmöten) samt möjlighet att ta fram och
söka för nya projektidéer.
Växjö kommun förväntas finansiera arbetstiden för sina två
representanter, vilket innefattar en veckolång internationell resa per år
samt därtill ett antal möten/avstämningar på hemmaplan. ICLD
finansierar samtliga tillkommande kostnader såsom flygresor, lokala
transporter, mat, boende, traktamenten, vaccination, tryckkostnader
och samordning via svensk koordinator. Då Växjö kommuns ledamöter i
dagsläget är årsarvoderade på heltid tillkommer inga extra
arvodeskostnader. Kostnad för framtagande av ansökan tillkommer dock
och denna kostnad kan eventuellt delas med Älmhults kommun.
Om ICLD:s beviljar den nya ansökan förlängs nuvarande styrgrupp från
juli 2020 till och med juni 2022.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Älmhults kommun
ID
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§ 16

Dnr 2019-00449

Kommunens revisorers granskning av
kommunstyrelsens och berörda nämnders
förebyggande arbete mot våldsbejakande
extremism
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen lämnar skrivelse daterad 2019-11-28 som sitt
yttrande på revisorernas granskning av kommunstyrelsens och
berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande
extremism.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att
revidera såväl kommunens lägesbild som handlingsplan.
3. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i
augusti 2020.
Bakgrund
PwC har genomfört en granskning av kommunstyrelsens,
utbildningsnämndens samt nämnden för arbete och välfärds arbete för
att förhindra våldsbejakande extremism. Kommunstyrelsen har fått
möjlighet att yttra sig om granskningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 10/2020 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen lämnar skrivelse daterad 2019-11-28 som sitt
yttrande på revisorernas granskning av kommunstyrelsens och
berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande
extremism.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att
revidera såväl kommunens lägesbild som handlingsplan.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2 december 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag på yttrande. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att en rad av de synpunkter som lyfts fram i
revisionen går att härleda till det faktum att kommunen inte har en
uppdaterad handlingsplan mot våldsbejakande extremism samt att
insatserna i den befintliga handlingsplanen inte varit föremål för
uppföljning. Kritiken är i högsta grad befogad och
kommunledningsförvaltningen har i dagsläget startat arbetet med att ta
fram en uppdaterad lägesbild och en reviderad handlingsplan. Samtidigt
som granskningen belyser en del relevanta brister i kommunens
förebyggande arbete så innehåller granskningen även synpunkter som
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kommunledningsförvaltningen inte delar. Det gäller bland annat det
kontrollmål som berör hur arbetet målsätts samt det kontrollmål som
efterfrågar en rutin kring identifiering av våldsbejakande extremism.
Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande bifogas i särskild
skrivelse ”Yttrande på revisorernas bedömningar av arbetet för att
motverka våldsbejakande extremism” daterad 2019-11-28.
Även utbildningsnämnden och nämnden för arbete och välfärd har i §
212/2019 respektive § 242/2019 yttrat sig över granskningen.
Yrkanden
Julia Berg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget: Ärendet
ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti 2020.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Julia Bergs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
Utbildningsnämnden
Säkerhetschefen
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§ 17

Dnr 2019-00508

Medborgarförslag om att utlysa en arkitekttävling
för att kunna bygga billiga hyresbostäder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun
på olika sätt arbetar för att få ner kostnaden för nybyggnation. När vi
använder arkitekttävlingar i framtiden bör prisfrågan ingå som ett
kriterium.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har den 17 september 2019 inkommit till Växjö
kommun om att kommunen ska utlysa en arkitekttävling för att kunna
bygga billiga hyresbostäder. Förslagsställaren menar att arkitekter kan
lämna in förslag på fräscha och billiga bostäder, som inte nödvändigtvis
behöver ha de senaste och snyggaste materialvalen.
Kommunfullmäktige beslutade i §279/2019 att ärendet ska överlämnas
till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 12/2020 föreslagit att kommunstyrelsen besvarar
medborgarförslaget med att Växjö kommun på olika sätt arbetar för att
få ner kostnaden för nybyggnation. När vi använder arkitekttävlingar i
framtiden bör prisfrågan ingå som ett kriterium.
VKAB har i § 145/2019 lämnat följande yttrande:
Styrelsen för VKAB lämnar yttrande över medborgarförslaget i enlighet
med Vidingehem AB:s skrivelse, daterad 23 oktober 2019, och
Växjöbostäder AB:s skrivelse, daterad 3 november 2019.
Vidingehem AB har i en skrivelse, daterad 23 oktober 2019, yttrat sig
över medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår att Vidingehem ser att
byggprojektkostnaderna har ökat markant under senaste åren, inte
minst för att vi har en stor efterfrågan på bostäder i rådande
högkonjunktur.
De mesta av kostnaderna ligger inte på utformningen och det är här som
arkitekterna har inflytande i, utan det är byggentreprenadkostnaderna, i
synnerhet material och arbetskostnaderna som utgör de största
kostnadsposten. Här behöver Vidingehem jobba med frågorna i ett
bredare perspektiv tillsammans med entreprenaderna och
branschorganisationerna.
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SABO, som är allmännyttans branschorganisation leder detta arbete och
både Vidingehem och Växjöbostäder deltar i arbetet. Vidingehem ser att
detta är en prioriterad fråga som de behöver bemöta på ett konstruktivt
sätt så att de har långsiktig bäring på arbetet framåt.
Växjöbostäder AB har i en skrivelse, daterad 3 november 2019, yttrat sig
över medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår att Växjöbostäder som
byggherre har ansvaret att leda och styra arbetet genom hela processen.
Arkitektens påverkan på kostnaderna i ett projekt varierar beroende på
uppdrag och givna förutsättningar. Växjöbostäder som bolag arbetar
oftast med entreprenadformen totalentreprenader. Inför en förfrågan så
tar de hjälp av arkitekter för att göra ritningar som säkerställer viss
utformning och innehåll som de önskar. Sedan är det i
totalentreprenaden som entreprenörer och konsulter slutligt utformar
och samtidigt kostnadsberäknar projekten.
Det är många faktorer som spelar in för hur en prisbild utvecklas i ett
projekt, varav arkitektens utformning är en. Val av utformning, ytskikt
med mera där arkitekterna har sitt inflytande påverkar i mycket mindre
skala den slutliga hyreskostnaden. Kostnader för mark, stomme,
installationer, anslutningsavgifter, material och arbetskostnader med
mera är det som har den allra största påverkan på ett projekts totala
kostnader.
Utifrån den kravbild och förutsättningar som finns för respektive projekt
arbetar Växjöbostäder alltid för att hitta en prisbild som är prisvärd. Vi
arbetar tillsammans med aktörer i branschen och vår
branschorganisation Sveriges allmännytta då kostnader i nyproduktion
är en prioriterad fråga.
Yrkanden
Johnny Werlöv (V) med instämmande av Malin Lauber (S):
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun
på olika sätt arbetar för att få ner kostnaden för nybyggnation. När vi
använder arkitekttävlingar i framtiden skall prisfrågan ingå som ett
kriterium.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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Beslutet skickas till
Förslagsställaren
För kännedom
VKAB
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§ 18

Dnr 2019-00491

Medborgarförslag om att placera så kallade
hamsterhjul på allmänna platser med syftet att
producera miljövänlig energi
Kommunstyrelsens förlag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att idén om
hamsterhjul på allmänna platser är god, men att genomföra denna är i
nuläget inte aktuellt. Kommunfullmäktige överlåter dock till Växjö
Energi AB att om tid och möjlighet finns i framtiden titta närmare på
förslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag om att placera så kallade hamsterhjul på allmänna
platser med syftet att producera miljövänlig energi, har den 9 september
2019 inkommit till Växjö kommun. Förslagsställaren menar att
kommunen behöver använda mer miljöenergi såsom vind-, vatten-,
atom- och solenergi. Förslagsställaren menar vidare att det även är
väldigt viktigt att använda mänskligt producerad energi och vill därför
att kommunen ska placera mänskliga hamsterhjul i kommunen så att
kommuninvånare kan gå eller springa i dessa och därmed producera
energi.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 459/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att idén om hamsterhjul på allmänna
platser är god, men att genomföra denna är i nuläget inte aktuellt.
Kommunfullmäktige överlåter dock till Växjö Energi AB att om tid och
möjlighet finns i framtiden titta närmare på förslaget.
VKAB har i § 143/2019 lämnat följande yttrande:
Styrelsen för VKAB lämnar Växjö Energi AB:s skrivelse, daterad 6
november 2019, som sitt yttrande över medborgarförslaget. Av
skrivelsen framgår att Växjö Energi AB (Veab) ser att så kallade
mänskliga hamsterhjul i stadsrummet skulle vara ett trevligt och
pedagogiskt sätt att ge möjlighet till rörelse samtidigt som det ger en
förståelse för hur el kan genereras. Lämpligen byggs hamsterhjulet utan
koppling till elnätet och den genererade elen används för att till exempel
tända en lampa eller ladda sin mobiltelefon, då Veab inte bedömer
elproduktionen som så stor. Om man ändå bestämmer sig för att ansluta
till elnätet vill Veab observera initiativtagaren på att det är viktigt att allt
elarbete sker av utbildad elinstallatör.
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§ 19

Dnr 2019-00642

Medborgarförslag om göra handlingar i kallelser till
kommunfullmäktige och övriga beslutsorgan
tillgängligare
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det som
föreslås redan görs. Det går att manövrera sig till aktuellt
beslutsunderlag med hjälp av upplagda bokmärken i PDF-kallelsen. Dock
arbetar förvaltningen ständigt för att öka digitaliseringen och göra
beslutsunderlag mer lättillgängligt för allmänheten.
Bakgrund
I ett medborgarförslag från 18 november 2019 föreslås att för
kommunfullmäktige ska förteckningen över ärenden görs klickbara så
att man kommer direkt till beslutsunderlaget för aktuell punkt. Eftersom
kallelsen är i PDF-format så är det tämligen enkelt att göra denna åtgärd
dvs behöver inte innebära någon större ekonomisk kostnad.
Förvaltningen tillverkar två olika kallelseversioner till
kommunfullmäktige. En i webb-verktyget Ciceron Assistent som
används för distribution till förtroendevalda, och en i PDF-format (med
samma innehåll) som publiceras för allmänhet och media på Växjö
kommuns webbplats. PDF-versionen innehåller bokmärken som gör att
man som läsare kan klicka sig mellan olika dokument utan att behöva
scrolla igenom hela kallelsen. Dessa bokmärken framträder automatiskt
om man använder webb-läsaren Internet Explorer. Använder man
däremot en annan webb-läsare kan man behöva klicka fram dessa
bokmärken i webb-läsarens inställningar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 460/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det som föreslås redan görs. Det
går att manövrera sig till aktuellt beslutsunderlag med hjälp av upplagda
bokmärken i PDF-kallelsen. Dock arbetar förvaltningen ständigt för att
öka digitaliseringen och göra beslutsunderlag mer lättillgängligt för
allmänheten.
Ordförande har i en skrivelse daterad 25 november 2019 lämnat förslag
till beslut.
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Yrkanden
Johnny Werlöv (V): Bifall till medborgarförslaget.
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 20

Dnr 2019-00472

Medborgarförslag om ökat fokus på FNs globala
mål för hållbar utveckling, god hälsa och
inkluderande samhälle
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det ligger
helt i linje med Växjö kommun hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030
och att mycket redan görs i kommunal regi eller med stöd från
kommunen i dessa frågor.
Bakgrund
Medborgarförslaget föreslår att Växjö kommun fokuserar extra på FN:s
globala mål för Hållbar utveckling om god hälsa och välbefinnande (mål
3) och om fredliga och inkluderande samhällen (mål 16), genom att
inrätta ett kulturhus för hälsa och psykiskt välbefinnande och medvetet
arbetar mot ensamhet. Förslaget är också att inrätta en särskild tjänst
eller grupp i kommunen som har i uppdrag att arbeta mot ensamhet.
Dessa frågor kan dessutom med fördel samexistera med andra
hållbarhetsfrågor och mål.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 89/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det ligger helt i linje med Växjö
kommun hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030 och att mycket redan
görs i kommunal regi eller med stöd från kommunen i dessa frågor.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 23 september 2019, redogjort
för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige
har antagit hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030. I programmet
beskrivs Hälsa och välbefinnande och Trygghet och samhällsgemenskap
som två av nio utmaningar. Två målbilder i programmet är Grönt och
hälsosamt och Tryggt och tillitsfullt.
Allt som sker för att främja hälsa och välbefinnande sker med
självklarhet inte i kommunal regi och det finns många andra aktörer
inom civilsamhällets föreningsliv etc. som fyller en viktig och avgörande
roll. Växjö kommun tillhandahåller dock ett flertal mötesplatser, bland
annat för personer med psykisk funktionsnedsättning. Flera initiativ sker
också i samverkan med, eller med stöd från Växjö kommun.
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§ 21

Dnr 2019-00580

Medborgarförslag om hjälp med mat och boende till
hemlösa
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
nämnden för arbete och välfärds yttrande i § 247/2019 där det bland
annat framgår att fler kortsiktiga akuta insatser, som exempelvis
militärtält, bedöms inte nödvändiga utifrån nuvarande situation med
hemlöshet. Boende i militärtält bedöms inte heller vara en tillräcklig
boendestandard, varken för ensamstående individer eller barnfamiljer.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att till vintern tillhandahålla
militärtält med värmekaminer och servera mat med hjälp av ideella
insatser till hemlösa individer och familjer.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 13/2020 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget med hänvisning till nämnden för arbete och välfärds
yttrande i § 247/2019 där det bland annat framgår att fler kortsiktiga
akuta insatser, som exempelvis militärtält, bedöms inte nödvändiga
utifrån nuvarande situation med hemlöshet. Boende i militärtält bedöms
inte heller vara en tillräcklig boendestandard, varken för ensamstående
individer eller barnfamiljer.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 247/2019 lämnat yttrande i
enlighet med avdelningschefs skrivelse daterad 31 oktober 2019.
I denna skrivelse framgår följande:
Inom arbete och välfärd finns flertal insatser som syftar till att möta de
olika formerna av hemlöshet som beskrivs ovan. Individuell bedömning
och planering görs vid varje ansökan om bistånd till boende. En del
invånare är i behov av akut, kortvarig hjälp medan andra är i behov av
både akut och långsiktig hjälp med boende med eller utan andra insatser
via socialtjänsten. Det finns inga bestämmelser i Socialtjänstlagen som
ger bostadslösa en allmän rätt till att få en bostad via socialtjänsten.
Däremot kan socialtjänsten i särskilda fall vara skyldig att tillhandahålla
en bostad som bistånd, exempelvis när en person eller familj är helt
bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad
(Socialtjänstlagen, 2001:453). Det finns rättspraxis som anger vilka dessa
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svårigheter kan vara (RÅ 1990 ref. 119 och RÅ 2004 ref. 130)
För att möta behov av akut hemlöshet som anges i Situation 1 har arbete
och välfärd tillgång till akuta boendelösningar i form av rum i Växjö
tätort. Behovet av akuta lösningar bedöms för närvarande tillgodosett.
Personer som beskrivs i Situation 2, som inte har ett eget boende att
återgå till efter vård på institution eller i familjehem, kan ansöka om
bistånd till bostad som en del i planeringen av fortsatt självständigt liv
efter avslutad vård. För närvarande finns över 350 insatser i form av
sociala kontrakt/andrahandskontrakt via arbete och välfärd, som avser
personer som befinner sig i Situation 3 och saknar tillgång till den
ordinarie bostadsmarknaden. Antal andrahandskontrakt har ökat de
senaste åren och mer än fördubblats sedan 2010.
Personer inom Situation 4, de individer och familjer som har kunnat lösa
sin kortsiktiga boendesituation, kan också beviljas bistånd till boende
efter en individuell prövning. Samtliga möjligheter att lösa sin egen
boendesituation ska dock vara uttömda innan det kan bli aktuellt med
bistånd till boende.
Det tidigare boendet på Wieselgrensgatan var en insats och boendeform
som syftade till att möta akut hemlöshet hos en grupp invånare med
sociala problem som exempelvis missbruk och psykisk ohälsa. I samband
med nedläggningen av verksamheten har de boende erbjudits andra
insatser via Arbete och välfärd. Bedömningen idag är att Arbete och
välfärds kortsiktiga och långsiktiga insatser tillgodoser behov av boende
även för den målgrupp som tidigare var aktuell på boendet på
Wieselgrensgatan.
Tillgången till akuta boendelösningar och andrahandskontrakt bedöms
idag vara tillräckligt god för att möta olika former av hemlöshet.
Nuvarande utmaning ligger i det stigande antal fleråriga
andrahandskontrakt som innebär att en allt större del invånare inte har
tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Ett ökande antal individer
och familjer har inte tillgång till eget förstahandskontrakt då de trots
skötsamhet med ekonomi och boende inte uppfyller bostadsbolagens
villkor.
Fler kortsiktiga akuta insatser, som exempelvis militärtält, bedöms inte
nödvändiga utifrån nuvarande situation med hemlöshet. Boende i
militärtält bedöms inte heller vara en tillräcklig boendestandard, varken
för ensamstående individer eller barnfamiljer.
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§ 22

Dnr 2019-00527

Medborgarförslag om att bygga om särskilda
boendet Sjöliden i Braås till förskola
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det är kloka
synpunkter att optimera lokalanvändning men att det inte är aktuellt att
bygga om Sjöliden till förskola då ett sådant behov inte föreligger.
Bakgrund
Ett medborgarförslag om att bygga ett nytt äldreboende i Braås samt att
bygga om det särskilda boendet Sjöliden till förskola, har inkommit till
Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 14/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det är kloka synpunkter att
optimera lokalanvändning men att det inte är aktuellt att bygga om
Sjöliden till förskola då ett sådant behov inte föreligger.
Kommunchefen har i en skrivelse, den 2 december 2019, yttrat sig i
ärendet. Sammanfattningsvis anser kommunledningsförvaltningen att
Sjölidens lokaler inte är anpassade för en förskoleverksamhet.
Exempelvis krävs stora investeringar för att uppfylla brand- och
ventilationskrav. Dessutom ser man det som en näst intill omöjlig
uppgift att skapa en tillräckligt stor och sammanhållen utemiljö.
Fastigheten gränsar mot ett naturreservat och ytorna går därför inte att
utöka.
Att det särskilda boendet emellanåt har lediga platser motiverar inte att
verksamheten skulle flytta till andra lokaler, då det krävs en viss
flexibilitet i ett särskilt boende i våra tätorter.
Styrelsen för VKAB lämnar i § 130/2019 yttrande i enlighet med
Vidingehems svar. Vidingehem AB, som äger och förvaltar de aktuella
fastigheterna i Braås, har lyft frågan vidare till Växjö kommun, med
hänvisning till att man inte förlägger verksamheter i de olika
fastigheterna.
Omsorgsnämnden förklarar i sitt yttrande i § 108/2019 att det i nuläget
inte finns några behov eller planer på att det särskilda boendet på
Sjöliden i Braås skulle flytta till andra lokaler. Behovet av platser på ett
särskilt boende varierar över tid. När det i perioder finns lediga platser
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försöker man att använda sådana delar av lokalerna för att tillgodose
andra kommunala verksamheters tillfälliga lokalbehov.
Utbildningsnämnden har i § 213/2019 yttrat sig i ärendet.
Utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande i att Sjölidens lokaler
inte är anpassade för att bedriva förskoleverksamhet i. Därför skulle en
ombyggnation innebära stora investeringskostnader. Man hänvisar
också till befolkningsprognosen, som visar en ökning av antal barn i
förskoleålder i Braås de närmaste sju åren och därefter ligger
barnantalet kvar på en hög nivå. Därför pågår planering av en ny
förskola med 150 platser mellan Braås skola och Ängslyckans förskola.
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§ 23

Dnr 2019-00502

Medborgarförslag om hundrastplats vid Växjösjön
Kommunstyrelsens förlag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslag med att det i dagsläget
inte är aktuellt att bygga fler hundrastplatser eller att placera ut fler
papperskorgar utmed Torparvägen.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en
hundrastplats vid Växjösjön. Förslagsställaren ser att många hundägare
rör sig runt sjön ett möjligt läge intill hundbadet i Strandbjörket.
Förslagsställaren pekar också på behov av papperskorg utmed
Torparvägen mellan Furutåvägen och Vallviksvägen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 15/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslag med att det i dagsläget inte är aktuellt att
bygga fler hundrastplatser eller att placera ut fler papperskorgar utmed
Torparvägen.
Tekniska nämnden har i § 208/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslag med att det i dagsläget inte är aktuellt att
bygga fler hundrastplatser eller att placera ut fler papperskorgar utmed
Torparvägen.
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§ 24

Dnr 2019-00452

Motion om att fasa ut användningen av de
högflourerade ämnena, PFAS-familjen - Carin
Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
bedömningen i kommunchefens skrivelse där det framgår att utredning,
kunskapshöjning och utfasning av ämnena redan pågår, med miljö- och
hälsoskyddsnämndens om utsläppskällor, Kemikalieplanen, Hållbar
upphandling, SSAM:s förbättrade avfallshantering och i arbetet med
hållbarhetsprogrammet.
Bakgrund
Det har kommit in ett förslag från Vänsterpartiet, genom Carin
Högstedt, om att kommunstyrelsen ska besluta om att ge i uppdrag åt
kommunstyrelsen att startat en utredning om hur Växjö kommun kan
fasa ut kemikaliegruppen PFAS ur produkter i verksamheten. Med
hänvisning om att följa försiktighetsprincipen (Miljöbalken) och att
berörda nämnder och styrelser noggrant ska följa forskningen.
Historiskt sett vet vi att kemikalier som användes för att uppnå vissa
önskade effekter, som DDT och PCB, senare visat sig ge katastrofala
konsekvenser då de gav skador på både människor och djur och
dessutom var svårnedbrytbara. I djurförsök har nu redan mycket små
mängder PFAS visat sig ge tydliga skador på djurens
reproduktionsförmåga, cellfunktioner och hormonsystem. Dessutom är
PFAS-ämnen mycket långlivade i miljön.
PFAS är en grupp högflourerade ämnen som är effektivt smuts-, fettoch vattenavvisande och används som ytbehandling i olika produkter,
ämnena finns i kläder, skor, köksutrustning, livsmedelsförpackningar,
elektronik, rengöringsmedel och brandskum till exempel. PFAS är ännu
inte förbjudet men forskningen släpar efter menar motionären.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 87/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med hänvisning till bedömningen i kommunchefens
skrivelse där det framgår att utredning, kunskapshöjning och utfasning
av ämnena redan pågår, med miljö- och hälsoskyddsnämndens om
utsläppskällor, Kemikalieplanen, Hållbar upphandling, SSAM:s
förbättrade avfallshantering och i arbetet med hållbarhetsprogrammet
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Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 22 oktober 2019, redogjort för
ärendet.
Yrkanden
Johnny Werlöv (V): Bifall till motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till hållbarhetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt hållbarhetsutskottets
förslag.
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§ 25

Dnr 2019-00554

Motion om att utreda möjligheterna att skapa en ny
stadsdel (Grön stadsby) som uppfyller målen i
Agenda 2030 och i Växjö kommuns
hållbarhetsprogram - Andreas Håkansson (C)
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att många av de
idéer som framförs i motionen kommer arbetas med i till
exempel Bäckaslövsområdet.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tydligare
definiera vad som skulle kunna ingå i begreppet ”Grön stadsby”
för att se hur det ska kunna tillämpas framöver.
Bakgrund
Centerpartiet har i en motion till fullmäktige beskrivit önskemål om ett
nytt stadsbyggnadsprojekt i Växjö som tar sin utgångspunkt i Växjö
kommuns hållbarhetsprogram. Konceptet Grön Stadsby innebär bland
annat;
• blandad bebyggelse
• stimulation av lokal matproduktion
• lokal energiproduktion från sol
• smart infrastruktur
• parkeringsplatser i områdets utkanter
• sopsugssystem
• god välfärdsservice
• hög självförsörjningsgrad i de tekniska systemen
• låg energiförbrukning i den byggda miljön genom så kallad
nollenergihus eller plusenergihus.
Stadsdelen bör ha en god tillgång till både land och stad och om möjligt
ligga i ett sjönära läge. Växjö kommun måste fortsätta att gå i bräschen
för en hållbar stadsutveckling. Den Gröna Stadsbyn kan likt H55, Bo01
och Vallastaden visas upp och marknadsföras genom en bomässa.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 88/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att många av de
idéer som framförs i motionen kommer arbetas med i till
exempel Bäckaslövsområdet.
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2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tydligare
definiera vad som skulle kunna ingå i begreppet ”Grön stadsby”
för att se hur det ska kunna tillämpas framöver.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 15 november 2019, redogjort
för ärendet.
Yrkanden
Rose-Marie Holmqvist (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V): Bifall
till motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till hållbarhetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt hållbarhetsutskottets
förslag.
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§ 26

Dnr 297092

Övrigt
Tomas Thornell (S) frågar om uppdraget om äldreboendegaranti som
skulle redovisas senast vid årsskiftet. Kommunchefen svarar.
Malin Lauber (S) frågar om kostnaden för flaggning och önskar mer
information i frågan.
Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) gratulerar Christer
Svensson (SD) med en blomsterbukett då han under december fyllde 50
år.
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