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Justering
Ordförandes signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Justerade paragrafer
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Ajournering

Klockan 14:40-14:50 för paus.
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sammanträdet på distans via applikationen
Microsoft Teams
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§ 265

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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§ 266

Dnr 2021-00394

Information om Träbyggnadspris 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Olivia Thim, näringslivsavdelningen, informerar om Växjö kommuns
träbyggnadspris 2021. Priset är en del i arbetet med att synliggöra
kommunens träbyggnadsstrategi.
Thim informerar om de nominerade till priset 2021, vilka är:
•
•
•
•

Anders Persson, Midroc Property Development.
Förskolan Äventyret på Norr.
Arkitektbolaget.
Micropower Group och deras fastighet vid flygplatsen.

Vinnaren av priset beslutas av kommunstyrelsen i oktober.
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§ 267

Dnr 2021-00273

Medborgarförslag om närvarorätt för
förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23 §
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att alla
nämndsmöten är öppna för allmänheten, inklusive förtroendevalda att
lyssna på.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med följande innehåll:
"Enligt kommunlagen 4 kap 23 § får fullmäktige besluta att en
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd eller
styrelse skall få närvara vid sammanträden och delta i överläggningarna
men inte i besluten.
Att inte ha närvarorätt innebär för partier, som inte av egen kraft eller
genom samverkan har en plats i kommunstyrelsen, ett
informationsunderläge som gör att deltagandet under
kommunfullmäktige sker på andra villkor än för de partier som har en
plats i kommunstyrelsen.
Möjligheterna till insyn stärker inte bara den demokratiska förankringen
utan möjliggör även att alla partier har jämlika förutsättningar inför
arbetet i kommunfullmäktige. Detta innebär att det offentliga samtalet
under kommunfullmäktiges sammanträden kommer att bygga på mer
jämlikt fördelad information vilket
förbättrar samtalsklimatet och skapar en bättre grund för tydligare och
öppnare diskussioner.
Jag yrkar därför
ATT Kommunfullmäktige beslutar att införa närvarorätt i
kommunstyrelsen, enligt kommunallagen 4 kap 23 §.
ATT Förtroendevald som närvarar kan vara ordinarie eller ersättare i
kommunfullmäktige."
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 266/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att alla
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nämndsmöten är öppna för allmänheten, inklusive förtroendevalda att
lyssna på.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 268

Dnr 2021-00274

Medborgarförslag om genusbudgetering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till att
frågan arbetas med i implementeringen av Växjö kommuns
hållbarhetsprogram.
Bakgrund
"Ett medborgarförslag har inkommit med följande innehåll:
Budgetar kan ge sken av att vara könsneutrala styrdokument, men ofta
fördelas ekonomiska resurser på ett ojämnt sätt mellan grupperna
kvinnor och män. I det samhälle vi har skiljer sig mäns och kvinnors
livsvillkor och livssituation åt. De påverkas därför som grupper olika av
budgetens mål och prioriteringar. Omedvetet läggs oftast större vikt vid
mäns behov och aktiviteter. Den traditionellt manliga livsvägen och
livssituationen gynnas alltså i högre grad ekonomiskt än den kvinnliga.
Gender budgeting handlar om att synliggöra effekterna för människorna
bakom siffrorna. Grundläggande frågor är: Hur fördelas offentliga
resurser mellan könen? Hur möter resursfördelningen kvinnors och
mäns samt flickors och pojkars respektive behov och intressen? Och
vilka blir effekterna av den fördelning som görs?
Även mångfaldsperspektivet är viktigt i Gender budgeting. Hur påverkar
budgeten kvinnor och män med olika ålder, etnisk bakgrund,
socioekonomisk situation, religion, funktionsvariation, sexuell läggning
m.m.? Kunskap och medvetenhet om budgetens könsmässiga effekter
kan skapa en jämnare och rättvisare fördelning av våra offentliga medel.
Fokus ligger således på resursfördelningen och inte nödvändigtvis på att
budgetbeloppen måste ändras. Gender budgeting har tillämpats på
många ställen i världen, bl.a. Sydafrika, och i Sverige. 33 kommuner
deltog då SKL under 2008-2013 drev en särskild satsning på stöd till
jämställd service i kommuner, landsting och regioner vilket har gett
mycket samlad kunskap att ta del av. För att kunna jobba med gender
budgeting krävs könsuppdelad statistik.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag:
-att kommunens verksamheter ska tillämpa genusbudgetering."
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 267/2021 föreslagit följande beslut:
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Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till att
frågan arbetas med i implementeringen av Växjö kommuns
hållbarhetsprogram.
Yrkanden
Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.
Rose-Marie Holmqvist (S): Kommunstyrelsen besvarar
medborgarförslaget med hänvisning till att frågan arbetas med i
implementeringen av Växjö kommuns hållbarhetsprogram.
Magnus Wåhlin (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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§ 269

Dnr 2021-00275

Medborgarförslag om att skriva under CEMRdeklarationen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att kommunen
undertecknade deklarationen 2014.
Bakgrund
"Ett medborgarförslag har inkommit med följande innehåll:
För att nå jämställdhet mellan kvinnor och män krävs medvetet arbete
på alla nivåer, inte minst på den kommunala nivån. Den europeiska
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå (CERM-deklarationen) är framtagen för att främja det
lokala arbetet med jämställdhet. Deklarationen antogs av det europeiska
kommun- och regionförbundets samarbetsorganisation i maj 2006.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) står bakom CEMR
deklarationen och rekommenderar kommuner, landsting och regioner
att underteckna den. Hittills har 112 kommuner, kommunförbund och
landsting i Sverige anslutit sig till deklarationen. CEMR-deklarationen är
ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska
beslutsfattandet och i den praktiska kommunala verksamheten. Avsikten
är att se till att diskrimineringslagen följs och att kvinnor och män har
samma självklara tillgång till kommunens resurser och service.
Kommunen bestämmer själva vilka frågor och områden de vill prioritera
för att effektivast nå jämställdhet. För att snabbare och effektivare nå ett
jämställt Växjö yrkar jag på att:
- att Växjö kommun om ej redan gjorts ansluter sig till den Europeiska
deklarationen för jämställdhet mellan
kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). Finns
ingen information om detta lättillgängligt.
- att om Växjö kommun redan anslutit sig till den Europeiska
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor
och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) lägger ut
information om detta på Växjö kommuns hemsida och gör det lätt att
hitta information om detta åtagande.
- att Växjö kommun på vaxjo.se samordnar och tydliggör
jämställdhetsinformationen, förslagsvis under egen
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flik, för att tillgängliggöra jämställdhetsarbetet och
jämställdhetsfrågorna i kommunen."
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 268/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att kommunen
undertecknade deklarationen 2014.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Christer Svensson (SD):
Kommunstyrelsen bifaller yrkandena 2-3 i medborgarförslaget.
Ordförande 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.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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§ 270

Dnr 2021-00272

Medborgarförslag om att införa ett alternativ utöver
kvinna/man i kommunala blanketter, enkäter mm
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun
avvaktar eventuell lagstiftning innan lokalt beslut tas i frågan. Växjö
kommun arbetar ständigt för att alla människor ska bemötas med
respekt.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med följande innehåll:
"Vårt juridiska system och vår kultur har en väsentligen binär
könsuppdelning i man och kvinna. Verkligheten är dock en annan, där
föds människor på både ett genetiskt och anatomiskt spektra, där
utvecklar människor könsidentiteter som inte passar in i de snäva
sociala mallarna för kön eller stämmer överens med det juridiska. Att
individer rör sig över och utanför könsrollerna är inget nytt och inget
som kommer upphöra. I Göteborg infördes 2014 svarsalternativet Annat
på stadsbyggnadskontorets medarbetarenkät. 2-3% av de svarande
kryssade det alternativet. Frågan om upplevda trakasserier eller
kränkningar på arbetsplatsen blev en ögonöppnare för kommunen, ja
svarade 14% av männen, 17% av kvinnorna och i Annat-kategorin hela
32%. I Lund beslutades nyligen i tekniska nämnden att en icke-binär
könsuppdelning av statistik från blanketter och enkäter ska göras. Att få
en vassare och mer användbar statistik kommer allt fler se fördelarna
med, och det kommer troligen inom kort bli standard. Här borde Växjö
vilja ligga i framkant. Det är relevant att efterfråga just vilket kön någon
anser sig tillhöra, eftersom det i huvudsak är könsuttryck och inte
juridiskt kön som avgör hur du bemöts av samhället och hur ditt liv
kommer formas. Befinner du dig utanför den binära könsnormen eller
överensstämmer inte din könsidentitet och ditt juridiska kön kommer
det påverka ditt liv, tyvärr ofta negativt, vilket medarbetarenkäten i
Göteborg gav en insikt i. Det kan diskuteras vad som är lämpligt
alternativ till kvinna/man. Annan könsidentitet. Detta bör beslutas att
införa ett tredje alternativ kommer inte skapa individerna, de finns ändå
men syns just nu inte i statistiken.
Jag förslår därför
ATT det i kommunens blanketter, enkäter och formulär där kön
efterfrågas införs ytterligare ett alternativ utöver kvinna/man.
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ATT uppdra åt ekonomichefen eller annan berörd verksamhetschef att
besluta om hur det tredje svarsalternativet ska formuleras."
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 269/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att Växjö kommun
avvaktar eventuell lagstiftning innan lokalt beslut tas i frågan. Växjö
kommun arbetar ständigt för att alla människor ska bemötas med
respekt.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande av Christer Svensson (SD)
och Jon Malmqvist (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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§ 271

Dnr 2021-00127

Medborgarförslag om solvärme i fjärrvärmenätet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare beredning.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med följande innehåll:
"Växjö har haft många spännande solvärmeprojekt exempelvis Ingelstad
1979, 1984 och 1987. Projekt som drivit utvecklingen framåt. Idag har
Växjö helt koncentrerat sig på att elda flis. En bra lösning, men med
hjälp av solvärme skulle man kunna förbättra miljönyttan ytterligare.
Forskningen kring ny solvärmeteknik har dom senaste åren gått väldigt
snabbt framåt. Både kostnaden och verkningsgraden betydligt bättre
idag. Härnösand installerar idag ett 3000 m2 stort solvärmefält som ska
kopplas till deras fjärrvärmenät. Den kommer producera en miljon
kilowattimmar solvärme per år till en beräknad underhållskostnad på
endast 60000kr. Mitt förslag är att Växjö kommun ger Veab i uppdrag
att se över hur mycket solvärme Växjös fjärrvärmenät skulle klara av och
vad det skulle kosta. Hur mycket flis kan Växjö spara på solvärme?"
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 285/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
VKAB:s yttrande i ärendet och konstaterar därmed att förslaget inte är
aktuellt för tillfället.
-Yttrande VKAB i § 74/2021 (inklusive yttrande från Veab).
Yrkanden
Tomas Thornell (S): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för
ytterligare beredning.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och konstaterar att ärendet ska återremitteras.
Beslutet skickas till
Kansliavdelningen
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§ 272

Dnr 2021-00353

Medborgarförslag om förbifart Ingelstad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget enligt följande:
Kommunstyrelsen instämmer i förslagsställarnas synpunkter och
kommer i dialogen med Trafikverket betona vikten av att man tar
hänsyn till de frågor som tas upp i medborgarförslaget.
Vi konstaterar emellertid att frågan om Riksväg 27 och dess utbyggnad
till mittseparerad väg ägs av Trafikverket då vägen ingår i det statliga
vägnätet. I övrigt konstateras att eventuella konsekvenser av åtgärden
kommer att klarläggas och belysas i samband med det kommande
arbetet med vägplanen.
Bakgrund
Markägare norr om Hördavägen, väg 845, i Ingelstad har till kommunen
inkommit med ett medborgarförslag om Förbifart Ingelstad.
Förslagsställarna yrkar på att Växjö kommun skall:
-Påverka Region Kronoberg för att i kommande Länstransportplan
avsätta medel för förbifart Ingelstad i början av planperioden
-Tillse att Trafikverket inte genomför Åtgärderna i enlighet med
genomförd Åtgärdsvalsstudie för RV 27
-Påverka Trafikverket i det pågående vägplanearbetet för RV 27 så att
eventuella åtgärder genom Ingelstad minimeras med målet att säkra
oskyddade trafikanter.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 303/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget enligt följande:
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och kommer i dialogen med
Trafikverket betona vikten av att man tar hänsyn till de frågor som tas
upp i medborgarförslaget.
Vi konstaterar emellertid att frågan om Riksväg 27 och dess utbyggnad
till mittseparerad väg ägs av Trafikverket då vägen ingår i det statliga
vägnätet. I övrigt konstateras att eventuella konsekvenser av åtgärden
kommer att klarläggas och belysas i samband med det kommande
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arbetet med vägplanen.
- Kommunchefens skrivelse daterad 2021-06-10 där följande framgår:
Förvaltningens bedömning är att frågan ägs främst av Trafikverket då
RV 27 tillhör det statliga vägnätet. Växjö kommun kommer att sitta med i
arbetet med framtagandet av en vägplan och försöka påverka i
görligaste mån, men ytterst är det Trafikverket som äger besluten kring
valda lösningar. Den ÅVS som nu genomförts påvisar tänkbara lösningar,
men de definitiva kommer fram först i vägplanearbetet och i detta
arbete är det flera parametrar som skall vägas samman innan någon
specifik lösning till vägutformning väljs.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Andreas Olsson (C), Oliver
Rosengren (M), Malin Lauber (S), Gunnar Nordmark (L) och Magnus
Wåhlin (MP):
Kommunstyrelsen instämmer i förslagsställarnas synpunkter och
kommer i dialogen med Trafikverket betona vikten av att man tar
hänsyn till de frågor som tas upp i medborgarförslaget.
Vi konstaterar emellertid att frågan om Riksväg 27 och dess utbyggnad
till mittseparerad väg ägs av Trafikverket då vägen ingår i det statliga
vägnätet. I övrigt konstateras att eventuella konsekvenser av åtgärden
kommer att klarläggas och belysas i samband med det kommande
arbetet med vägplanen.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Maria Garmers
Yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställarna
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§ 273

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Ingen information lämnas vid sammanträdet.
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§ 274

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare
Ingen information lämnas vid sammanträdet.
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§ 275

Dnr 339978

Information från kommunledningsförvaltningen och
Företagsfabriken AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Monica Skagne, kommunchef, informerar om att sommaren varit lugn i
hela kommunkoncernen.
Skagne informerar även inför den nya terminen på Linnéuniversitetet.
Utbildningen kommer till stor del ske fysiskt. Det är högt tryck på
studentbostäder och fler är uthyrda nu än 2019. Kommunen har en
kampanj för att välkomna nya studenter till Växjö, under parollen ”En
charmigare studentstad”.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
23 (101)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-17

§ 276

Dnr 2021-00277

Redovisning av KS ordförandes delegationsbeslut
om yttrande över Region Kronobergs förslag till
Kulturplan Kronoberg 2022-2024
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har av tidsskäl yttrat sig över Region
Kronobergs remiss av förslag till Kulturplan Kronoberg 2022-2024.
Enligt kommunallagens bestämmelser om delegation redovisas beslutet
för kommunstyrelsen.
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§ 277

Dnr 2021-00385

Redovisning av KS ordförandes delegationsbeslut
om skrivelse till regeringen avseende dialog med
regeringen om "Brommautredningen"
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Reservationer
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig i ärendet med
motiveringen att man inte ställer sig bakom den skrivelse som lämnats
till regeringen.
Maria Garmer (V) reserverar sig i ärendet med motiveringen att man
inte ställer sig bakom den skrivelse som lämnats till regeringen.
Protokollsanteckning
Magnus Wåhlin (MP): Miljöpartiet de gröna ställer sig inte bakom
skrivelsen till regeringen i ärendet.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har av tidsskäl lämnat synpunkter till
regeringen angående den så kallade Brommautredningen.
Enligt kommunallagens bestämmelser redovisas beslutet till
kommunstyrelsen.
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§ 278

Dnr 2021-00268

Redovisning av arbetsutskottets beslut om tekniska
nämndens remiss av förslag till revidering av Växjö
kommuns transportplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Arbetsutskottet har av tidsskäl yttrat sig över tekniska nämndens remiss
av förslag till ny transportplan för Växjö kommun.
Enligt kommunallagens bestämmelser om delegation redovisas beslutet
till kommunstyrelsen.
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§ 279

Dnr 2021-00298

Redovisning av arbetsutskottets beslut om samråd
för ny översiktsplan för Kalmar kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Arbetsutskottet har av tidsskäl yttrat sig över förslag till ny översiktsplan
för Kalmar kommun.
Enligt kommunallagens bestämmelser om delegation anmäls beslutet till
kommunstyrelsen.
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§ 280

Dnr 2021-00295

Redovisning av arbetsutskottets beslut om
länsstyrelsens remiss av underlag för bildande av
naturreservatet Skälsnäs i Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Arbetsutskottet har av tidsskäl yttrat sig över länsstyrelsens remiss av
underlag för bildande av naturreservatet Skälsnäs i Växjö kommun.
Enligt kommunallagens bestämmelser om delegation redovisas beslutet
till kommunstyrelsen.
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§ 281

Dnr 2021-00017

Redovisning av delegationsbeslut
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 17 maj till 8
augusti 2021. Även liggare med förteckning över beslut från
planeringschefen, mark- och exploateringsingenjörer, markingenjörer
och förvaltningschefen redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 282

Dnr 2021-00014

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
-Arbetsutskottets protokoll från 13 april, 27 april, 4 maj, 11 maj, 25 maj, 1
juni och 15 juni redovisas för kommunstyrelsen.
-Hållbarhetsutskottets protokoll från 1 juni redovisas för
kommunstyrelsen.
-VKAB:s protokoll från 18 maj redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 283

Dnr 2021-00395

Sammanträdestider 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer för sin del förslag till sammanträdestider
för 2022.
Bakgrund
Ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess utskott samt VKAB har tagits fram av
kansliavdelningen.
Beslutsunderlag
-Förslag till sammanträdestider för 2022.
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§ 284

Dnr 2021-00007

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
juni 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport efter juni 2021.
Bakgrund
I enlighet med anvisningar för kommunstyrelsen som nämnd för
budgetarbete, månatlig budgetuppföljning samt hantering av eget
kapital ska kommunstyrelsen upprätta uppföljningsrapporter för sina
verksamheter.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 236/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport efter juni 2021.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-05-19.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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§ 285

Dnr 2020-00213

Förlängning av åtgärder för att underlätta för
företag med anledning av Coronapandemin
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med anledning av pågående coronapandemi
att:
• företags möjlighet att begära anstånd för fakturor och avgifter
inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt
tillstånd och tillsyn förlängs till och med den 31 december 2021.
• företags möjlighet att begära anstånd gällande hyror där Växjö
kommun, Växjöbostäder, Videum, Vöfab och Vidingehem är
hyresvärd förlängs till och med den 31 december 2021.
• att leverantörer inte ska drabbas av viten vid förseningar av
leveranser som är en direkt följd av coronapandemin förlängs till
och med den 31 december 2021.
Bakgrund
I mars 2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ”ge
kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen kan
hjälpa och underlätta för företag som får problem till följd av
coronaviruset.” Följande åtgärder avseende ekonomihantering togs fram
för att underlätta för näringslivet:
• möjlighet att begära anstånd för fakturor och avgifter inom
vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt
tillstånd och tillsyn,
• snabbare betalning av leverantörsfakturor och
• anstånd gällande hyror där kommunen eller de kommunala
bostadsbolagen är hyresvärd.
Ekonomiavdelningen arbetade fram hur dessa åtgärder skulle tillämpas
och tog fram ett material för koncerngemensam tillämpning. Åtgärderna
trädde i kraft den 23 mars och kommunicerades framförallt på Växjö
kommuns hemsida. Åtgärderna gäller tills annat beslut fattas.
I mars 2020 beslutades även om att särredovisa kostnader för corona.
Åtgärderna för att stötta näringslivet samt sammanställning av de
särredovisade kostnaderna har redovisats vid några tillfällen till
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kommunstyrelsen i form av en Ekonomisk uppföljning av
coronapandemin.
Näringslivsavdelningens insatser för att stötta det lokala näringslivet
fortsätter genom bland annat företagslotsar, rådgivning till företag som
behöver ställa om verksamheten med anledning av den rådande
situationen. Ytterligare uppdrag genomförs för att säkerställa att tydlig
och uppdaterad information finns tillgänglig till företagen och deras
personal, exempelvis att marknadsföra kommunens lediga tjänster och
även möjligheten att anmäla sig till kommunens vikariepool.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 278/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar med anledning av pågående coronapandemi
att:
• företags möjlighet att begära anstånd för fakturor och avgifter
inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt
tillstånd och tillsyn förlängs till och med den 31 december 2021.
• företags möjlighet att begära anstånd gällande hyror där Växjö
kommun, Växjöbostäder, Videum, Vöfab och Vidingehem är
hyresvärd förlängs till och med den 31 december 2021.
• att leverantörer inte ska drabbas av viten vid förseningar av
leveranser som är en direkt följd av coronapandemin förlängs till
och med den 31 december 2021.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-05-31 där det framgår att
utifrån nuvarande situation med coronapandemin vore det rimligt att
förlänga dessa insatser till 31 december.
Yrkanden
Maria Garmer (V): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
VD helägda kommunala bolag och SSAM
Kommunchef
Ekonomi- och finanschef
Upphandlingschef
Näringslivschef
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För kännedom
Förvaltningschefer Växjö kommun
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§ 286

Dnr 2021-00236

Revidering av bestämmelserna för Växjö kommuns
mångfaldspris
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att revidera
bestämmelserna för Växjö kommuns mångfaldspris.
2. De reviderade bestämmelserna tas upp vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november 2021.
Bakgrund
Växjö kommuns mångfaldspris inrättades och delades ut första gången
2012 och bestämmelserna reviderades av kommunfullmäktige senast i
april 2017.
Under arbetet med att kvalitetssäkra processen för att utse pristagarna
identifierades ett behov av att se över bestämmelserna inför nästa års
nomineringsomgång. Exempelvis behöver tydliga kriterier tas fram i
syfte att underlätta både att nominera samt bedöma kandidater.
Beslutsunderlag
-Hållbarhetsutskottet har i § 29/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att revidera
bestämmelserna för Växjö kommuns mångfaldspris.
2. De reviderade bestämmelserna tas upp vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november 2021.
-Kommunchefen redogör i en skrivelse den 17 maj 2021 för ärendet och
lämnar förslag till beslut. Uppdraget kommer göras av kommunchefen i
samarbete med berörda avdelningar och förvaltningar. Uppdraget
genomförs inom budgetram men personella resurser behöver tas i
anspråk.
- Gällande Bestämmelser för Växjö kommuns mångfaldspris.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
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§ 287

Dnr 2021-00289

Ansökan till Access City Award
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun ansöker till Access City
Award 2022. Ansökningsperioden är juni – september 2021.
Bakgrund
Access City Award är EU:s årliga tillgänglighetspris som delas ut till
europeiska städer med mer än 50 000 invånare som aktivt arbetar för
att genomföra tillgänglighetsåtgärder. Genom priset vill man
uppmärksamma städers åtgärder som syftar till förbättrad tillgänglighet,
man vill främja jämlik delaktighet till stadsliv för personer med
funktionsnedsättning samt stötta lokala myndigheter i arbetet med att
dela och synliggöra sina bästa åtgärder.
Insatser som lyfts fram i ansökan ska syfta till att förbättra för personer
med funktionsnedsättning och äldre i infrastruktur, stadsplanering,
samhällsplanering och den lokala utformningen av information i skrift,
tryck och webb. Även samverkan och engagemang bör lyftas fram för att
spegla den långsiktiga planeringen och framtida arbetet.
Förstapriset 2021 tillföll Jönköpings kommun, tidigare år har förstapriset
tilldelats Borås och Göteborgs kommuner medan Skellefteå och
Stockholm har kommit på tredjeplatser. Växjö kommun har inte ansökt
tidigare år.
Funkibator föreslog vid intressentdialogen i december 2020 att Växjö
kommun ansöker tillsammans med Funkibator och HSV. De senaste åren
har Växjö kommun tagit flera steg framåt och förbättrat sitt
tillgänglighetsarbete, och de tre parterna bedömer tillsammans att Växjö
kommun nu är redo att ansöka till Access City Award 2022.
Beslutsunderlag
-Hållbarhetsutskottet har i § 30/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun ansöker till Access City
Award 2022. Ansökningsperioden är juni – september 2021.
-Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 18 maj 2021 för ärendet. Av
skrivelsen framgår bland annat att Växjö kommun sedan flera år tillbaka
har arbetat strategiskt och långsiktigt med att förbättra tillgängligheten
i kommunen och föreslås ansöka till Access City Award 2022 i samverkan
med HSV och Funkibator. Eftersom Växjö kommun även avser att söka
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till Årets stadskärna 2022 kan pågående insatser kopplat till båda
ansökningarna samköras. Det nya arbetssättet för samverkan med
funktionshinderrörelsen bör särskilt lyftas fram tillsammans med den
beslutade planen för tillgänglighet i city och kommunen.
En ansökan till Access City Award ligger i linje med visionen att Växjö
ska vara en fantastisk plats för alla att bo, leva och verka i - både nu och
i framtiden.
Beslutet skickas till
Utvecklingschefen
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§ 288

Dnr 2021-00321

Uppdrag om Kemikalieplan 2021- 2025
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en ny
kemikalieplan 2021- 2025.
Bakgrund
Kommunstyrelsen godkände 2021-05-04 rapporten "Uppföljning och
utvärdering av kemikalieplan 2016-2020."
För att komma vidare i arbetet och åtgärda de brister som framkom i
rapporten behöver arbetet med att ta fram en ny kemikalieplan 20212025 sjösättas.
Den nya kemikalieplanen ska utgå från resultaten i rapporten. Särskilt
behöver fokus läggas på information och beteendepåverkande insatser
för våra medarbetare, invånare och näringslivet. Ett strategiskt och
sammanhållet arbete för hur vi hanterar kemikalier i byggnader och
produkter behövs. Den nya planen behöver adressera hur vi minskar
spridningen av mikroplaster, hur vi använder bekämpningsmedel på
kommunal mark, förhindra spridning av läkemedelsrester och hur
metoder för brandbekämpning kan utvecklas.
Växjö kommun behöver en kemikalieplan som ligger i samklang med vårt
hållbarhetsprogram och sätter fokus på de viktiga kemikaliefrågorna.
Beslutsunderlag
-Hållbarhetsutskottet har i § 32/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en ny
kemikalieplan 2021- 2025.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
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§ 289

Dnr 2018-00492

Redovisning av uppdrag om att starta ett Art of
landscapeprojekt riktat mot Växjö kommuns mindre
tätorter och landsbygd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Med anledning av en skrivelse från Sofia Stynsberg (M), Eva Johansson
(C) och Cheryl Jones Fur (MP) gav kommunstyrelsen i § 313/2018
följande uppdrag:
Kommunstyrelsen hemställer att tekniska nämnden, kultur- och
fritidsnämnden och byggnadsnämnden i samverkan med
kommunchefen, startar upp ett nytt Art of landscapeprojekt riktat mot
Växjö kommuns mindre tätorter och landsbygd.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 243/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-05-04 där följande framgår:
I samband med projekteringen av ny skola i Dädesjö har
stadsbyggnadsförvaltningen velat ta tillvara några delar från den tidigare
skolans arkitektur. Skolan är ritad av tidigare stadsarkitekt Jörgensen. Bl
a skall den nuvarade skolklockan bevaras och sättas upp på den nya
skolans fasad. Art of landscape-projektet kan på så vis också förenas
med 1%-regeln som tillämpas i Växjö kommun. Stadsbyggnadskontoret
skall i samarbete med Vidingehem i nybyggnationen av Dädesjö skola
tillse att den konstnärliga utsmyckningen av skolan är i linje med
kommunstyrelsens beslut om Art of landscape-projekt i tätorterna.
Inom ramen för 1% -regeln för Vidingehem dialog med Kultur- och
fritidsförvaltningen vid nya projekt i tätorterna, för att tillämpa 1% regeln på ett sätt som höjer attraktiviteten i hela kommunen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Utvecklingschefen
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§ 290

Dnr 2020-00673

Redovisning av uppdrag med anledning av skrivelse
om ny utbildning för förbättrad service i
myndighetsutövning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdragen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i § 397/2020 kommunchefen följande uppdrag:
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.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 283/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdragen.
-Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2021-05-21 lämnat en
redovisning av uppdragen.
Beslutet skickas till
Näringslivschefen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
41 (101)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-17

§ 291

Dnr 2021-00311

Rapport till kommunstyrelsen om arkivinspektioner
2019-2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
2. Kommunstyrelsen uppmanar de myndigheter som inte deltog på
arkivinspektion under perioden att göra det i framtiden.
3. Kommunstyrelsen uppmanar även de myndigheter som inte har
återkopplat till kommunarkivet att göra så efter kommande
arkivinspektioner under åren 2021–2022.
Bakgrund
Enligt Växjö kommuns arkivreglemente (antaget av kommunfullmäktige
2019-09-03, § 220) är kommunstyrelsen arkivmyndighet i Växjö
kommun. Arkivmyndigheten har tillsyn över att kommunens
myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen och Växjö
kommuns arkivreglemente. Enligt reglementet ska hos
arkivmyndigheten finnas ett kommunarkiv med kommunarkivarie och
till kommunarkivets uppgifter hör bland annat att utöva tillsynen över
kommunens myndigheter.
Kommunstyrelsen har som arkivmyndighet tillsyn över att kommunens
myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen och Växjö
kommuns arkivreglemente. Denna tillsyn genomförs av kommunarkivet
genom arkivinspektioner hos kommunens myndigheter över
tvåårsperioder.
Under 2019 genomfördes 29 arkivinspektioner och under 2020
genomfördes 54 arkivinspektioner hos samtliga kommunala
förvaltningar, bolag och kommunalförbund utom Växjö Kommunföretag
AB.
Inspekterad myndighet/avdelning inom kommunledningsförvaltningen
ska efter inspektionen återkoppla till kommunarkivet hur de
uppmärksammade bristerna ska åtgärdas. Återkoppling för har
inkommit från 6 myndigheter och 5 avdelningar inom
kommunledningsförvaltningen (saknas från 3 respektive 9).
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Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 272/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.
2. Kommunstyrelsen uppmanar de myndigheter som inte deltog på
arkivinspektion under perioden att göra det i framtiden.
3. Kommunstyrelsen uppmanar även de myndigheter som inte har
återkopplat till kommunarkivet att göra så efter kommande
arkivinspektioner under åren 2021–2022.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-05-20.
- Rapport från arkivinspektioner i Växjö kommun under 2019–2020,
bilaga 1.
- Rapport från arkivinspektioner i Växjö kommun under 2019–2020,
bilaga 2.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att
de myndigheter som inte deltog eller återkopplade till kommunarkivet
ska göra så.
Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde eller återremitteras och konstaterar att ärendet ska
avgöras på dagens sammanträde.
Därefter frågar ordförande om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Kanslichefen
Berörda myndigheter
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§ 292

Dnr 2021-00316

Fastställande av särskilt pris för del av fastigheten
Växjö 8:3 vid Vaktvägen i Växjö
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för verksamhetsmark inom del
av fastigheten Växjö 8:3 vid Vaktvägen i Växjö, bilaga 1, samt ger
kommunledningsförvaltningens planeringschef i uppdrag att sälja
marken. Priset för marken inom berört område beslutas bli 400 kr/m2
markyta.
Bakgrund
Detaljplanen för Växjö 10:33, Regementsstaden i Växjö, Växjö kommun
vann laga kraft 2010-09-30. Detaljplanen medger parkering samt
bilservice, inkluderar även tankning, inom den aktuella delen av
området. Området är beläget mellan Vaktvägen och Storgatan och är
tänkt att säljas för verksamheter i enlighet med gällande detaljplan.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 286/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för verksamhetsmark inom del
av fastigheten Växjö 8:3 vid Vaktvägen i Växjö, bilaga 1, samt ger
kommunledningsförvaltningens planeringschef i uppdrag att sälja
marken. Priset för marken inom berört område beslutas bli 400 kr/m2
markyta.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-05-19 där följande
sammanfattning framgår: Växjö kommun fastställer särskilt pris för del
av Växjö 8:3 vid Vaktvägen. Priset föreslås bli 400 kr/m2 tomtarea.
Beslutet skickas till
Planeringschefen
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§ 293

Dnr 2021-00424

Genomförandeavtal för Kvasten 1, Kvasten 8 och
Kvasten 10, Västra mark (vid Annavägen)
Kommunstyrelsens beslut
1 . Kommunstyrelsen godkänner bifogat genomförandeavtal med ER-T
Godis AB och Svensson & Lindberg Fastighets AB, bilaga 1.
2 . Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen och kommunstyrelsens
ordförande att underteckna avtalet.
Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Kv.
Kvasten, Västra mark, Växjö kommun. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra för verksamheterna inom kvarteret Kvasten att expandera 30
meter österut mot Arabygatan samt att uppdatera gamla
planbestämmelser för området. Syftet är också att klargöra att det är
lättare industri/icke störande verksamheter som är tillåtet och ej
verksamhet för boende.
Genomförandeavtalet reglerar plangenomförandefrågor gällande ER-T
Godis AB och Svensson & Lindberg Fastighets AB exploatering av
området. Avtalet beskriver också de byten av mark som planeras mellan
Växjö kommun, ER-T Godis AB och Svensson & Lindberg Fastighets AB
för att kunna genomföra tänkt utveckling av verksamheterna.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 332/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat genomförandeavtal med
ER-T Godis AB och Svensson & Lindberg Fastighets AB, bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen och
kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-07-07 där följande
sammanfattning framgår:
Inför antagande av detaljplan för kv. Kvasten på Västra mark, har ett
genomförandeavtal upprättats avseende fastigheterna Kvasten 1,
Kvasten 8 och Kvasten 10. Avtalet reglerar kompensationsåtgärder för
att kvarstående naturstråk mellan verksamhetsområdet och Arabygatan
ska förbli intakt. Avtalet reglerar även uppsättande av byggstängsel för
att säkerställa naturstråkets bevarande.
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-Bilaga 1 Genomförandeavtal.
Yrkanden
Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen beslutar att inte ingå något
genomförandeavtal.
Ordförande 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.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§ 294

Dnr 2021-00255

Försäljning av del av fastigheten Bergunda 8:3 (vid
korsningen Bergundavägen och Bokhultsvägen)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner försäljningen av del av
fastigheten Bergunda 8:3, samt ger kommunledningsförvaltningens
planeringschef i uppdrag att sälja marken. Priset för marken beslutas bli
50 kr/m2 markyta jämte villkor i övrigt.
Bakgrund
Växjö kommun säljer del av fastigheten Bergunda 8:3, bilaga 1.
Försäljningen utförs för att möjliggöra Växjöortens fältrittklubbs
önskade byggnation av en ny hästsportanläggning med nytt ridhus, ny
stallbyggnad samt ekonomibyggnad med personal och
samlingsutrymmen, på platsen. Området är beläget sydost om
korsningen mellan Bergundavägen och Bokhultsvägen och är idag inte
detaljplanelagt.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 282/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner försäljningen av del av
fastigheten Bergunda 8:3, samt ger kommunledningsförvaltningens
planeringschef i uppdrag att sälja marken. Priset för marken beslutas bli
50 kr/m2 markyta jämte villkor i övrigt.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-23 där följande
sammanfattning framgår:
Växjö kommun fastställer särskilt pris för del av fastigheten Bergunda
8:3. Ytan som Växjöortens fältrittklubb avser att köpa är ca 24 000 m2.
Priset föreslås bli 50 kr/m2 tomtarea.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§ 295

Dnr 2021-00225

Uppförande av parkeringshus vid Kv. Fabriken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt projektering och utskick av
anbudsförfrågan avseende rubricerat ärende.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Maria Garmer (V) reserverar sig mor beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 45/2021 fattat följande beslut:
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att gå vidare med
beställningen till Vöfab av nytt parkeringshus på kvarteret Fabriken.
Samtidigt vill nämnden säkerställa att tekniska förvaltningens övriga
verksamhet inte drabbas negativt på grund av ekonomiska konsekvenser
av parkeringshuset, utan att verksamheten kompenseras för de
minskade intäkter som parkeringshuset innebär för
parkeringsverksamheten i stort.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 288/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt projektering och utskick av
anbudsförfrågan avseende rubricerat ärende.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-06-01 där följande framgår:
Förtätning och utveckling av de centrala delarna av Växjö centrum har
inneburit att många markförlagda parkeringsplatser har försvunnit. Det
är ca 500 parkeringar som försvunnit i centrumrutan de senaste åren, av
olika anledningar, och parkeringarna vid stationsområdet står för
flertalet av dessa. Ett parkeringshus vid Kvarteret Fabriken skulle delvis
kompensera de borttagna parkeringsplatserna och vara ett led i ett
bättre markutnyttjande för att utveckla den växande staden.
Den antagna detaljplanen vid kvarteret Fabriken innebär också att ett
antal befintliga p-platser försvinner då detaljplanen medger byggnation
av bostäder där det idag finns markparkering, vilket också skulle
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kompenseras med ett parkeringshus. Utöver detta är ett parkeringshus
vid kvarteret Fabriken också en viktig del i att lösa parkeringsbehovet till
det nya kommunhuset.
Parkeringshuset planeras att innehålla 523 p-platser (inklusive ett antal
el ladd platser) och investeringen är beräknad till ca 150 miljoner kr,
vilket ger en årshyra på ca 9 miljoner kr. Intäkter för ca 11 miljoner kr
behövs för att täcka utgiften på 9 miljoner kr, då moms ingår i
parkeringsavgiften.
Inledande kalkyler visar på intäkter från den allmänna parkeringen på 45 miljoner kr, inkl. moms, vilket innebär att finansiering från övrig
parkeringsverksamhet behövs för att kompensera differensen.
Kommunstyrelsen bör säkerställa att Tekniska nämndens och
förvaltningens övriga verksamhet inte drabbas negativt på grund av
ovan beskrivna ekonomiska konsekvenser av parkeringshuset, varför
beslutet om fortsatt projektering och anbudsförfrågan bör tas av
kommunstyrelsen.
I framtagen parkeringsstrategi framgår behovet av ett parkeringshus för
att öka tillgängligheten till centrum då antalet parkeringsplatser i
centrum minskat i samband med förtätning av staden, samtidigt som
antalet invånare ökar. Parkeringshuset skall också fungera som
parkeringsresurs till det nya station- och kommunhuset samt åt de
bostäder och verksamheter som planeras i området.
De ekonomiska konsekvenserna bedöms inledningsvis negativa, innan
parkeringshusets beläggning ökat till sin fulla kapacitet och att därmed
parkeringsintäkterna ökat till i samma omfattning som hyreskostnaden.
-Tekniska nämndens beslut i § 45/2021.
Yrkanden
Martin Edberg (S): Kommunstyrelsen avslår Tekniska nämnden begäran
att gå vidare med beställningen till Vöfab av nytt parkeringshus på
kvarteret Fabriken.
Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet
med uppdraget att ta fram fler alternativ och ett tydliggörande av de
ekonomiska konsekvenserna.
Andreas Olsson (C) med instämmande av ordförande Anna Tenje (M):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde eller återremitteras och konstaterar att ärendet ska
avgöras på dagens sammanträde.
Omröstnings begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Nej för att ärendet ska återremitteras.
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde med 9 röster mot 6 röster för återremiss. Se
omröstningsbilaga 1.
Därefter ställer ordförande Tenje Martin Edbergs yrkande mot
arbetsutskottets förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstnings begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på arbetsutskottets förslag.
Nej för att rösta på Martin Edbergs yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 9 röster
mot 6 röster för Martin Edbergs yrkande. Se omröstningsbilaga 2.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Vöfab
Tekniska nämnden
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Omröstningsbilaga 1
Ledamot
Andreas Olsson
(C)
Malin Lauber (S)
Oliver Rosengren
(M)
Pernilla Tornéus
(M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist
(KD)
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)
Ordförande Anna
Tenje (M)
Totalt

Tjänstgörande Ja
ersättare
Ja

Nej

Avstår

Ej
röstat

Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Christer
Svensson (SD)
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Omröstningsbilaga 2
Ledamot
Andreas Olsson
(C)
Malin Lauber (S)
Oliver Rosengren
(M)
Pernilla Tornéus
(M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist
(KD)
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)
Ordförande Anna
Tenje (M)
Totalt

Tjänstgörande Ja
ersättare
Ja

Nej

Avstår

Ej
röstat

Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Christer
Svensson (SD)
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§ 296

Dnr 2021-00329

Anmälan av dataskyddsombud
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Marcus Holmqvist till dataskyddsombud enligt
artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för styrelsens
personuppgiftsbehandling från och med 13 augusti 2021.
Kommunstyrelsen noterar att Maria Wellmerts uppdrag som
dataskyddsombud upphör den 13 augusti 2021.
Bakgrund
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de
personuppgiftsbehandlingar som görs inom myndigheten. En
personuppgiftsansvarig ska utse ett dataskyddsombud. Beslutet att utse
nytt ombud ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 287/202 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen utser Marcus Holmqvist till dataskyddsombud enligt
artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för styrelsens
personuppgiftsbehandling från och med 13 augusti 2021.
Kommunstyrelsen noterar att Maria Wellmerts uppdrag som
dataskyddsombud upphör den 13 augusti 2021.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-05-26 där följande framgår:
Nuvarande dataskyddsombud slutar den 12 augusti. I avvaktan på
rekrytering av ersättare föreslås säkerhetschef Marcus Holmqvist som
nytt dataskyddsombud.
Beslutet skickas till
Integritetsskyddsmyndigheten (genom webbformulär)
Säkerhets-och beredskapchefen
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§ 297

Dnr 2021-00194

Redovisning av partistöd för år 2020
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för
2020.
Bakgrund
Enligt Växjö kommuns riktlinjer för partistöd ska partier som erhåller
partistöd årligen redovisa hur partistödet har använt föregående
verksamhetsår.
I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. Växjö kommun har dessutom dokumentet Regler
för kommunalt partistöd i Växjö kommun, antagna av
kommunfullmäktige 16 december 2014, § 269.
Av reglerna framgår bland annat att redovisningen ska ske per
kalenderår och lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni året
efter det att stödet lämnats. Till redovisningen ska bifogas ett
granskningsintyg som fastslår om redovisningen ger en rättvisande bild
av hur partiet har använt partistödet. Granskningen av redovisningen
utförs av en särskild granskare som utses av mottagaren av partistödet.
Fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd i januari månad
varje år.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 333/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för
2020.
-Samtliga partier som erhållit partistöd har lämnat redovisningar av hur
partistödet har använts. Redovisningarna har inkommit i rätt tid.
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§ 298

Dnr 2021-00278

Finansdepartementets remiss av SOU 2021:16 En väl
fungerande ordning för val och beslutsfattande i
kommuner och regioner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun tillstyrker förslagen i
utredningen.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över
Finansdepartementets remiss av SOU 2021:16 En väl fungerande ordning
för val och beslutsfattande i kommuner och regioner
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 335/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun tillstyrker förslagen i
utredningen.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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§ 299

Dnr 2021-00260

Yttrande över Socialdepartementets remiss av
delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för
hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)
Kommunstyrelsens beslut
Växjö kommun lämnar följande yttrande över delbetänkandet:
Kommunens kontinuitetshantering i vardagen, det återupptagna arbetet
med civilt försvar och de senaste åren med pandemin har tydligt visat
att försörjningsberedskapen för hälso- och sjukvården behöver stärkas.
Delbetänkandet beskriver komplexiteten. Ansvar och uppgifter är
fördelade på flera aktörer och i olika nivåer och aktiviteter. Det kommer
att finnas svårigheter i att identifiera och få samsyn kring vilka
läkemedel och sjukvårdsprodukter som behöver lagerhållas och det
ligger en utmaning i att definiera vad som omfattas av begreppen ”god
vård” och ”vård som inte kan anstå”.
Den föreslagna ambitionshöjningen bedöms vara nödvändig men
riskerar samtidigt att bli mycket kostnadsdrivande. Den kommer att
kräva en tydlighet från regering och ansvariga myndigheter kring vilket
ansvar respektive aktör har och vilka produkter som ska lagerhållas. Det
behöver även tas fram system (it-system men även i betydelsen
processer) som underlättar hantering och som kan begränsa den
administration som följer. Systemen/processerna behöver också vara
kompatibla så att de kan omfatta övriga produkter som kommunen självt
bedömer behöver lagerhållas. I första hand sjukvårdsprodukter men
skulle i bästa fall även kunna omfatta andra produkter som identifierats i
kommunens kontinuitetshanteringsarbete. Det kan gälla livsmedel,
drivmedel, teknisk utrustning med mera.
Det är viktigt att hitta de lösningar som blir mest effektiva och mest
ekonomiskt fördelaktiga ur ett samhällsperspektiv. Ett väl sammanhållet
system med tydliga föreskrifter och vägledningar kan begränsa de olika
aktörernas kostnadsökningar. Det kan handla om gemensamma inköp
som håller kostnader nere och om åtgärder för att minska risken för att
produkter av åldersskäl måste kasseras. Det kan även gälla möjligheter
för olika aktörer att samordna lager och distribution. Ett särskilt område
som uppmärksammats under pandemin är problematiken kring
lagerhållning av brandfarliga varor i form av ytdesinfektionsmedel och
handsprit. Här skulle en samordning mellan flera aktörer kunna hålla
kostnader nere samtidigt som säkerheten i hanteringen bibehålls eller
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till och med höjs.
Det syns inte möjligt att redan nu avgöra med vilka belopp staten ska
ersätta kommunerna. Det bör ske enligt fördelningsprincipen men
exakta belopp för ersättningen bör regleras när man senare bättre kan
bedöma konsekvenserna.
Bakgrund
Växjö kommun har fått inbjudan om att lämna synpunkter på
delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården
(SOU 2021:19). Remissvar ska ha inkommit till Socialdepartementet
senast 20 augusti 2021. Diarienummer S 2021/03085 ska anges.
Ärendet har beretts på tjänstemannanivå med representanter från
kommunledningsförvaltning, omsorgsförvaltning och förvaltningen för
arbete och välfärd. Nämnden för arbete och välfärd har fått information
och omsorgsnämnden har genom ordförandebeslut ställt sig bakom
tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 315/2021 föreslagit följande beslut:
Växjö kommun lämnar följande yttrande över delbetänkandet:
Kommunens kontinuitetshantering i vardagen, det återupptagna arbetet
med civilt försvar och de senaste åren med pandemin har tydligt visat
att försörjningsberedskapen för hälso- och sjukvården behöver stärkas.
Delbetänkandet beskriver komplexiteten. Ansvar och uppgifter är
fördelade på flera aktörer och i olika nivåer och aktiviteter. Det kommer
att finnas svårigheter i att identifiera och få samsyn kring vilka
läkemedel och sjukvårdsprodukter som behöver lagerhållas och det
ligger en utmaning i att definiera vad som omfattas av begreppen ”god
vård” och ”vård som inte kan anstå”.
Den föreslagna ambitionshöjningen bedöms vara nödvändig men
riskerar samtidigt att bli mycket kostnadsdrivande. Den kommer att
kräva en tydlighet från regering och ansvariga myndigheter kring vilket
ansvar respektive aktör har och vilka produkter som ska lagerhållas. Det
behöver även tas fram system (it-system men även i betydelsen
processer) som underlättar hantering och som kan begränsa den
administration som följer. Systemen/processerna behöver också vara
kompatibla så att de kan omfatta övriga produkter som kommunen självt
bedömer behöver lagerhållas. I första hand sjukvårdsprodukter men
skulle i bästa fall även kunna omfatta andra produkter som identifierats i
kommunens kontinuitetshanteringsarbete. Det kan gälla livsmedel,
drivmedel, teknisk utrustning med mera.
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Det är viktigt att hitta de lösningar som blir mest effektiva och mest
ekonomiskt fördelaktiga ur ett samhällsperspektiv. Ett väl sammanhållet
system med tydliga föreskrifter och vägledningar kan begränsa de olika
aktörernas kostnadsökningar. Det kan handla om gemensamma inköp
som håller kostnader nere och om åtgärder för att minska risken för att
produkter av åldersskäl måste kasseras. Det kan även gälla möjligheter
för olika aktörer att samordna lager och distribution. Ett särskilt område
som uppmärksammats under pandemin är problematiken kring
lagerhållning av brandfarliga varor i form av ytdesinfektionsmedel och
handsprit. Här skulle en samordning mellan flera aktörer kunna hålla
kostnader nere samtidigt som säkerheten i hanteringen bibehålls eller
till och med höjs.
Det syns inte möjligt att redan nu avgöra med vilka belopp staten ska
ersätta kommunerna. Det bör ske enligt fördelningsprincipen men
exakta belopp för ersättningen bör regleras när man senare bättre kan
bedöma konsekvenserna.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-06-09.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
För kännedom
Säkerhets- och beredskapschefen
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§ 300

Dnr 2021-00397

Skrivelse om sommarläger på Wilhelmshill- Anna
Tenje (M), Andreas Olsson (C), Jon Malmqvist (KD),
Gunnar Nordmark (L) och Magnus P. Wåhlin (MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen och ger kommunchefen följande
uppdrag:
1. Att ta fram förutsättningarna för att på dagtid starta upp ett
sommarläger på Wilhelmshill med möjlig uppstart sommaren
2022.
2. Att utreda förutsättningarna för att öppna upp Wilhelmshill för
allmänheten genom enklare mat och serveringsmöjligheter.
3. Att återrapportera till kommunstyrelsen under hösten 2021.
Bakgrund
Anna Tenje (M), Andreas Olsson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar
Nordmark (L) och Magnus P. Wåhlin (MP) föreslår i en skrivelse att
Wilhelmshill ska bli sommarläger för barn och unga.
I skrivelsen föreslås kommunchefen få följande uppdrag:
−Att ta fram förutsättningarna för att på dagtid starta upp ett
sommarläger på Wilhelmshill med möjlig uppstart sommaren
2022.
−Att utreda förutsättningarna för att öppna upp Wilhelmshill för
allmänheten genom enklare mat och serveringsmöjligheter.
−Att återrapportera till kommunstyrelsen under hösten 2021.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 301/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen och ger kommunchefen följande
uppdrag:
1. Att ta fram förutsättningarna för att på dagtid starta upp ett
sommarläger på Wilhelmshill med möjlig uppstart sommaren
2022.
2. Att utreda förutsättningarna för att öppna upp Wilhelmshill för
allmänheten genom enklare mat och serveringsmöjligheter.
3. Att återrapportera till kommunstyrelsen under hösten 2021.
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Yrkanden
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande av Gunnar Nordmark (L):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Tomas Thornell (S): Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med
hänvisning till skrivelsen från Julia Berg (S) daterad 2021-06-28 med
rubriken ”Ett tomt Wilhelmshill”. I den skrivelsen framförs att en
överenskommelse mellan Växjö kommun och
pensionärsorganisationerna ska upprättas skyndsamt med syfte att de
återigen får tillträde till fastigheten.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) 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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§ 301

Dnr 2021-00388

Skrivelse rörande Wilhelmshill - Julia Berg (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med hänvisning till att
kommunfullmäktige i budget för Växjö kommun för 2022 givit ett
uppdrag att utveckla Evedal som en tillgänglig och attraktiv mötesplats
och ett besöksmål.
Bakgrund
Julia Berg (S) har den 28 juni 2021 lämnat en skrivelse till
kommunstyrelsen med rubriken "Ett tomt Wilhelmshill". I Skrivelsen
framförs följande:
"För två år sedan fick pensionärsorganisationerna lämna Wilhelmshill på
Evedal. Pensionärerna fick en mötesplats mindre. Sedan dess har huset
stått relativt tomt och outhyrt, bland annat på grund av Covid-19, och
omsorgsnämnden har sparat 240 000 årligen på ett avslutat
hyresbidrag.
Löftet om att Wilhelsmhill snart skulle få en annan roll och komma fler
Växjöbor till del har inte bara hindrats av pandemin, det har saknats
besked om fastighetens framtid alldeles för länge. Som en lösning
föreslår jag följande:
-Att en överenskommelse mellan Växjö kommun och
pensionärsorganisationerna upprättas skyndsamt med syfte att de
återigen får tillträde till fastigheten."
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 328/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med hänvisning till att
kommunfullmäktige i budget för Växjö kommun för 2022 givit ett
uppdrag att utveckla Evedal som en tillgänglig och attraktiv mötesplats
och ett besöksmål.
Yrkanden
Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Julia Berg (S) med instämmande av Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen
bifaller skrivelsen.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Julia Berg
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§ 302

Dnr 2021-00373

Skrivelse om ordningsvakter- Conny Lindahl (SD)
och Christer Svensson (SD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att det pågår en utvärdering
av trygghetsvärdarna. Efter utvärderingen är genomförd får man ta
ställning till om ytterligare insatser, exempelvis i form av
ordningsvakter, är nödvändiga.
Reservation
Christer Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
Conny Lindahl (SD) och Christer Svensson (SD) har lämnat en skrivelse
till kommunstyrelsen med följande innehåll:
"Otryggheten i Växjö kommun har ökat i samma takt som antal invånare
blivit fler i den förtätade staden. Vi har infört trygghetsvärdar som skall
utvärderas senare i år. I media läser vi allt oftare om stök och
grupperingar som är utmaningar för samhället. Problem är vad
utmaningar betyder och stök har blivit förskönande omskrivningar för
slagsmål, hot och våld.
Sverigedemokraterna vill satsa på ordningsvakter som komplement till
polisen för ökad trygghet på gator och torg. Att garantera medborgares
säkerhet och trygghet är ett av politikens absoluta kärnuppdrag. Vi
menar att tryggheten kommer öka i samhället där ordningsvakterna
verkar. Givet att det sker samverkan mellan polis, näringsidkare och
ordningsvakterna.
Med bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att
kommunstyrelsen beslutar
- att kommunchefen utreder förutsättningarna att införa ordningsvakter
i Växjö kommun
- att ge kommunchefen uppdrag att i trygghetsskapande och
brottspreventivt syfte, införa ordningsvakter i Växjö kommuns
stadsdelar och områden med sådant behov."
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Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 302/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att det pågår en utvärdering
av trygghetsvärdarna. Efter utvärderingen är genomförd får man ta
ställning till om ytterligare insatser, exempelvis i form av
ordningsvakter, är nödvändiga.
Yrkanden
Ordförande Anna Tenje (M): bifall till arbetsutskottets förslag.
Christer Svensson (SD): Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Omröstnings begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på arbetsutskottets förslag.
Nej för att rösta på Christer Svenssons yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 14 röster
mot 1 röst för Christer Svenssons yrkande. Se omröstningsbilaga 3.
Beslutet skickas till
Christer Svensson
Conny Lindahl

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
64 (101)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-17

Omröstningsbilaga 3
Ledamot
Andreas Olsson
(C)
Malin Lauber (S)
Oliver Rosengren
(M)
Pernilla Tornéus
(M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist
(KD)
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)
Ordförande Anna
Tenje (M)
Totalt

Tjänstgörande Ja
ersättare
Ja

Nej

Avstår

Ej
röstat

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Christer
Svensson (SD)
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Ja
14
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§ 303

Dnr 2021-00310

Yttrande över Trafikverkets förslag till
trafikföreskrifter för väg 897, Kronobergs län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att lämna yttrande i rubricerat ärende i
enlighet med att vi generellt ser positivt på ökad trafiksäkerhet, men
anser att denna borde uppnås genom förbättringar och
trafiksäkerhetshöjande investeringar i vägnätet snarare än genom
hastighetssänkningar. Avseende föreslagen trafikföreskrift så kommer
hastighetssänkningen från 90 km/h till 80 km/h leda till både högre
reskostnad och betydligt försämrad relativ tillgänglighet i ett redan
utsatt läge avseende kommunikationer och tillgänglighet i Sydöstra
Sverige.
Bakgrund
Trafikverket har till Växjö kommun inkommit med förslag till nya
trafikföreskrifter för väg 897. Förslaget till föreskrifter innebär en
hastighetssänkning på Rottnevägen från 90 km/h till 80 km/h. Verket
önskar synpunkter senast den 31 augusti 2021.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 310/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar om att lämna yttrande i rubricerat ärende i
enlighet med att vi generellt ser positivt på ökad trafiksäkerhet, men
anser att denna borde uppnås genom förbättringar och
trafiksäkerhetshöjande investeringar i vägnätet snarare än genom
hastighetssänkningar. Avseende föreslagen trafikföreskrift så kommer
hastighetssänkningen från 90 km/h till 80 km/h leda till både högre
reskostnad och betydligt försämrad relativ tillgänglighet i ett redan
utsatt läge avseende kommunikationer och tillgänglighet i Sydöstra
Sverige.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-06-01 där det
sammanfattningsvis framgår att bedömningen är att föreslagen
reglering kommer leda till både högre reskostnad och betydligt
försämrad relativ tillgänglighet. Konsekvensen av hastighetssänkningen
blir längre restider mellan Rottne och Växjö till nackdel för näringslivet i
de båda orterna.
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Yrkanden
Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen beslutar om att lämna yttrande i
rubricerat ärende i enlighet med att vi generellt ser positivt på ökad
trafiksäkerhet.
Oliver Rosengren (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.
Beslutet skickas till
Trafikverket
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§ 304

Dnr 2021-00309

Yttrande över Trafikverkets förslag till
trafikföreskrifter till väg 25, Kronobergs län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att lämna yttrande i rubricerat ärende i
enlighet med att vi generellt ser positivt på ökad trafiksäkerhet, men
anser att denna borde uppnås genom förbättringar och
trafiksäkerhetshöjande investeringar i vägnätet snarare än genom
hastighetssänkningar. Avseende föreslagen trafikföreskrift hade vi gärna
avvaktat planerad ombyggnad av berörd vägsträcka.
Bakgrund
Trafikverket har till Växjö kommun inkommit med förslag till nya
trafikföreskrifter för väg 25. Förslaget till föreskrifter innebär en
hastighetssänkning på del av Österleden i Växjö från 90 km/h till 80
km/h. Verket önskar synpunkter senast den 31 augusti 2021.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 311/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar om att lämna yttrande i rubricerat ärende i
enlighet med att vi generellt ser positivt på ökad trafiksäkerhet, men
anser att denna borde uppnås genom förbättringar och
trafiksäkerhetshöjande investeringar i vägnätet snarare än genom
hastighetssänkningar. Avseende föreslagen trafikföreskrift hade vi gärna
avvaktat planerad ombyggnad av berörd vägsträcka.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-05-28 där det
sammanfattningsvis framgår att bedömningen är att föreslagen
reglering anses onödig då berörd sträcka är planerad för ombyggnation i
närtid. Konsekvensen av hastighetssänkningen blir begränsad, både i
omfattning och tid, då regleringen omfattar endast en kortare sträcka i
Växjö samtidigt som sträckan kommer att byggas om i samband med
byggnationen av trafikplats Fagrabäck.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen beslutar om att lämna yttrande i
rubricerat ärende i enlighet med att vi generellt ser positivt på ökad
trafiksäkerhet samt åtgärder som minskar buller.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
Trafikverket
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§ 305

Dnr 2021-00259

Finansiella mål för VKAB-koncernen 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande finansiella mål för
VKAB-koncernen skall tillämpas även för räkenskapsåret 2022.
2. Kommunstyrelsen beslutar om nya nivåer för koncernbolagens
finansiella mål 2022 enligt bilaga 1 till ärendet.
3. Kommunstyrelsen beslutar om beräkningsgrunder och
definitioner för beräkning av finansiella mål 2022 enligt bilaga 2 till
ärendet.
Bakgrund
Enligt ägardirektiv för Växjö kommunföretag AB ska bolaget, efter
samråd med dotterbolagen, föreslå finansiella mål för dotterbolagen och
vid behov föreslå justering av målen. De finansiella målen ska fastställas
av kommunstyrelsen och läggas fast som ägardirektiv till dotterbolagen.
Nuvarande finansiella mål för VKAB-koncernen för 2021 beslutades av
kommunstyrelsen på förslag av VKAB:s styrelse 2020-10-06 (Dnr 202000550, § 349). Beslutet innebar en förlängning av tidigare beslutade
finansiella mål och nivåer för 2017-2020 vilka fastställdes av
Kommunstyrelsen 2016-12-06 (Dnr 2016-01037).
VKAB:s styrelse beslutade 2021-06-15 (Dnr VKAB 2021-00032) om
förslag till finansiella mål för 2022, med beräkningsgrunder och
definitioner, att fastställas av kommunstyrelsen enligt förslag till beslut
ovan.
De finansiella målen för dotterbolagen inom VKAB koncernen 2017-2020
samt 2021 utgörs av följande nyckeltal:
−Avkastning på totalt kapital.
−Soliditet.
Därutöver tillämpas även nyckeltalet ”Direktavkastning” för
Växjöbostäder och Videum.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 313/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande finansiella mål för
VKAB-koncernen skall tillämpas även för räkenskapsåret 2022.
2. Kommunstyrelsen beslutar om nya nivåer för koncernbolagens
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finansiella mål 2022 enligt bilaga 1 till ärendet.
3. Kommunstyrelsen beslutar om beräkningsgrunder och
definitioner för beräkning av finansiella mål 2022 enligt bilaga 2 till
ärendet.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-06-28.
-Bilaga 1 VKAB Finansiella mål 2022 - Nivåer finansiella mål.
-Bilaga 2 - VKAB Finansiella mål 2022 - Beräkningsgrunder och
definitioner.
-VKAB:s beslut i § 85/2021.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Malin Lauber (S):
Kommunstyrelsen beslutar om nya nivåer för koncernbolagens
finansiella mål 2022 enligt bilaga 1 till ärendet med följande ändringar:
1. För Växjöbostäder ändras soliditetskravet till 25 %, i övrigt inga
ändringar på soliditetskraven
2. Avkastningskraven för Växjöbostäder sätts till 2,5 %.
3. Avkastningskraven för Vidingehem sätts till 2,5%
4. Avkastningskraven för Videum sätts till 2,5 %.
Oliver Rosengren (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.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
VKAB
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§ 306

Dnr 2021-00383

Uppföljning enligt kommunallagen av Växjö
Kommunföretag AB (VKAB) inklusive dotterbolag för
verksamhetsåret 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen om uppföljning av Växjö
Kommunföretag AB med dotterbolag (VKAB-koncernen) avseende
bolagens verksamhet 2020.
Uppföljningen visar att bolagen i VKAB-koncernens verksamhet är
förenlig med fastställda kommunala ändamål samt har utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Bakgrund
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om
de kommunala bolagens verksamhet under föregående år är förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet samt har utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen kan lämna förslag
till kommunfullmäktige om eventuella åtgärder.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 318/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner informationen om uppföljning av Växjö
Kommunföretag AB med dotterbolag (VKAB-koncernen) avseende
bolagens verksamhet 2020.
Uppföljningen visar att bolagen i VKAB-koncernens verksamhet är
förenlig med fastställda kommunala ändamål samt har utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-07-01 där det bland annat
framgår att bedömningen är att samtliga bolag lever upp till de i
bolagsordningen fastställda kommunala ändamålen och verksamheten
har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
VKAB
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§ 307

Dnr 2021-00237

Uppföljning enligt kommunallagen av de delägda
kommunala bolagen för verksamhetsåret 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen om uppföljning av de delägda
kommunala bolagens verksamhet 2020.
Uppföljningen visar att bolagens verksamhet är förenlig med fastställda
kommunala ändamål samt har utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om de
kommunala bolagens verksamhet under föregående år är förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet samt har utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen kan lämna förslag till
kommunfullmäktige om eventuella åtgärder.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 319/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen noterar informationen om uppföljning av de delägda
kommunala bolagens verksamhet 2020.
Uppföljningen visar att bolagens verksamhet är förenlig med fastställda
kommunala ändamål samt har utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-07-01 där det bland annat
framgår att bedömningen är att samtliga bolag lever upp till de i
bolagsordningen fastställda kommunala ändamålen och verksamheten
har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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§ 308

Dnr 2021-00401

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för
HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och
beredskap
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande
verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende
processerna för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och
beredskap att gälla för kommunstyrelsen och kommunens
nämnder.
2. Kommunfullmäktige uppmanar bolag och förbund med
kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut att följa den
kommunövergripande verksamhetsbaserade
dokumenthanteringsplanen.
Bakgrund
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
dagsläget överensstämmer inte planens klassificeringsstruktur
(processuppbyggnad) med kommunkoncernens processarkitektur, men
arbete med att samordna dessa pågår.
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. Kommunfullmäktige beslutade i
§ 257/2020 om att införa en verksamhetsbaserad
dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi,
kommunikation och kontaktcenter för kommunstyrelsen och
nämnderna. Kommunfullmäktige har dock inte beslutanderätt i denna
fråga över de kommunala bolagen och andra aktörer på samma sätt som
de har för kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige
uppmanade i beslutet därför bolag och förbund med kommunstyrelsen
som arkivmyndighet att besluta om att tillämpa relevanta delar av den
av kommunfullmäktige antagna verksamhetsbaserade
dokumenthanteringsplanen.
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Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 320/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande
verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende
processerna för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och
beredskap att gälla för kommunstyrelsen och kommunens
nämnder.
2. Kommunfullmäktige uppmanar bolag och förbund med
kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut att följa den
kommunövergripande verksamhetsbaserade
dokumenthanteringsplanen.
-Kommunchefens skrivelse i ärendet.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.7
Personaladministration.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.7.7.1
Tjänstelegitimation.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.8 Arbetsmiljö
och arbetshälsa.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.9 Lön.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.10 Pensioner.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.1 Skydd mot
Olyckor.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.2 Krisberedskap.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.3 Höjd
Beredskap.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.4 Hantera
Krissituationer.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.5 Skydd och
Säkerhet.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.7 Skade- och
Tillbudsrapportering.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.8
Brottsförebyggande arbete.
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§ 309

Dnr 2021-00160

Motion om att införa tvålärarsystem på skolor med
stora behov - Maria Garmer (V) och Björn Kleinhenz
(V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Bakgrund
En motion har lämnats av Maria Garmer (V) och Björn Kleinhenz (V) om
att införa tvålärarsystem på skolor med stora behov. I motionen
framkommer följande:
”Nya siffror ur utbildningsnämndens årsrapport visar att likvärdigheten
minskar och att de skolor som redan tidigare haft problem med
måluppfyllelsen halkat efter ytterligare. De mest utsatta skolorna i
kommunen kämpar med segregation, låga resultat och täta lärarbyten.
En kraftfull satsning som syftar till att skolans uppdrag i högre grad kan
uppfyllas är att stärka lärarrollen med ett tvålärarsystem. Systemet har
införts i många svenska kommuner med stor framgång. När det finns två
lärare i klassrummet kan undervisningen anpassas så att elever med
olika språk- och kunskapsnivåer lättare kan uppnå sina mål och
utvecklas. Metoden är ett led i att säkerställa att alla elever får det stöd
de behöver. Tvålärarsystemet innebär också att lärarna kan stötta
varandra i planering av det pedagogiska arbetet, något som skapar en
mer attraktiv arbetsmiljö. Arbetsbördan blir jämnare och behovet av
vikarier minskar. Lärare i andra kommuner som arbetar på detta sätt
menar att tvålärarsystemet är en viktig faktor för att nå måluppfyllelse
och skapa trygghet i klasser där det finns extra stort behov av stöd. För
nyexaminerade lärare kan tvålärarsystemet innebära pedagogiskt stöd
och en möjlighet till kollegialt lärande, något som kan underlätta i
rekryteringen av behöriga lärare till de socioekonomiskt utsatta
skolorna. Vänsterpartiet yrkar att utbildningsförvaltningen planerar och
påbörjar arbetet med att införa ett tvålärarsystem på de skolor som är
socioekonomiskt utsatta och där måluppfyllelsen är låg.”
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 271/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Tomas Thornell (S):

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
76 (101)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-17

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att utbildningsnämnden
uppdras att göra en genomlysning av personalbehov i enlighet med med
motionens avsikter. Fokus ska ligga på de skolor som har särskilda
svårigheter med måluppfyllelse och där dessa kan härledas till
socioekonomiska faktorer.
Gunnar Nordmark (L) med instämmande av Christer Svensson (SD):
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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§ 310

Dnr 2020-00391

Antagande av energiplan
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar energiplan för Växjö Kommun enligt till
ärendet bilagt förslag.
Bakgrund
En aktuell energiplan är ett lagkrav enligt lagen 1977:439 om kommunal
energiplanering. I §312/2020 beslutade kommunstyrelsen att godkänna
uppföljning av 2016 års energiplan, samt gav kommunchefen i uppdrag
att revidera energiplanen.
Beslutsunderlag
-Hållbarhetsutskottet har i § 31/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar energiplan för Växjö Kommun enligt till
ärendet bilagt förslag.
-Kommunchefen redogör i en skrivelse , den 12 maj 2021 för ärendet och
lämnar förslag till energiplan för Växjö kommun. Med en
koncerngemensam energiplan så säkerställer vi att alla delar av
kommunkoncernen har samma inriktning i det strategiska arbetet för
att nå ett hållbart energisystem. Energiplanen är också ett stöd för
andra aktörer som verkar i Växjö kommun som geografiskt område. Den
syftar till att vi i Växjö ska nå en trygg energiförsörjning baserad på
förnybar energi i kombination med en så effektiv energi- och
resursanvändning som möjligt, med lägsta möjliga
primärenergianvändning.
Planen inbegriper prioriterade utvecklingsområden och insatsområden
som Växjö kommunkoncern har rådighet över eller har möjlighet att
påverka. Planen innehåller inte aspekter kopplade till organisation eller
resurser. Ställningstaganden rörande dessa delar ingår i
budgetprocessen. Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande
samordningen och uppföljningen av energiplanen. Planen ska utvärderas
vid varje mandatperiod.
- Förslag till Energiplan för Växjö kommun
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§ 311

Dnr 2021-00305

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning år 2022
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för Växjö kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning för år 2022, enligt till
ärendet bilagt förslag.
2. Taxan träder i kraft 2022-01-01.

Bakgrund
VA-taxan är uppdelad i två delar, dels årliga brukningsavgifter och dels
anläggningsavgifter som är av engångskaraktär vid nyanslutning av en
fastighet eller ändring av en fastighets byggnation.
Brukningsavgifter
VA-verksamheten skall budgeteras för ett 0-resultat. Huvuddelen av
VA-verksamhetens löpande kostnader skall täckas av de årliga
brukningsavgifterna som brukarna betalar via brukningstaxan. En
mindre andel av intäkterna kommer från övriga avgifter och inkomster
som försålda tjänster tex behandlingsavgifter, skötselavtal, uthyrning av
antennplatser mm.
Brukningstaxan består av en fast del baserad på fastighetens storlek på
vattenmätare, dagvattenavgift samt en rörlig del baserad på antal
kubikmeter vatten som förbrukas.
Anläggningsavgifter
Kostnaden för utbyggnad av VA-anläggningar i nya
verksamhetsområden skall täckas av de anläggningsavgifter som de
tillkommande fastigheterna betalar. Då kostnaderna varierar för olika
områden skall anläggningsavgifternas nivå anpassas så att
kostnadstäckning uppnås för den sammanlagda utbyggnaden.
Tekniska förvaltningen har tidigare haft bristande kostnadstäckning vid
utbyggnad av vatten och avlopp för anslutning av nya fastigheter. Inför
taxa 2015 togs det fram en plan om successiva höjningar av
anläggningsavgifterna med mål att nå full kostnadstäckning 2019. För att
anläggningstaxan fortsättningsvis skall följa med kostnadsutvecklingen
finns i gällande VA-taxa § 10, möjlighet till justering av
anläggningsavgifterna baserade på ändring av entreprenadindex, där
huvudmannen kan reglera avgiftsbeloppen när index förändras, dock
inte oftare än en gång årligen.
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Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 273/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för Växjö kommuns

allmänna vatten- och avloppsanläggning för år 2022, enligt till
ärendet bilagt förslag.
2. Taxan träder i kraft 2022-01-01.
-Tekniska nämndens beslut § 75/2021.
-Förslag till Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning för 2022.
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§ 312

Dnr 2021-00322

Valkrets- och valdistriktsindelning inför 2022 års
allmänna val och 2024 års val till
Europaparlamentet
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län
fastställer en ny valdistriktsindelning i Växjö kommun i enlighet
med tabell som bifogas som bilaga 1 och beskrivning som bifogas
som bilaga 2 till denna skrivelse.

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län
fastställer att Växjö kommun utgör en valkrets.
3. Kommunfullmäktige bemyndigar valnämnden att lämna
kompletterande information till länsstyrelsen samt genomföra
mindre förändringar av valdistriktsindelningen.
Bakgrund
Enligt vallagen ska kommunfullmäktige besluta om nya indelningar i
valdistrikt senast den 31 oktober året före det valår då den nya
indelningen ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet vara
fastställt av länsstyrelsen.
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och
2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt
omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt
får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga
skäl.
Länsstyrelsen har begärt kommunens beslut om ny valdistriktsindelning
senast 1 oktober 2021.
Ärendet har beretts tillsammans med valnämndens presidium.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 284/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län
fastställer en ny valdistriktsindelning i Växjö kommun i enlighet
med tabell som bifogas som bilaga 1 och beskrivning som bifogas
som bilaga 2 till denna skrivelse.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
81 (101)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-17

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län
fastställer att Växjö kommun utgör en valkrets.
3. Kommunfullmäktige bemyndigar valnämnden att lämna
kompletterande information till länsstyrelsen samt genomföra
mindre förändringar av valdistriktsindelningen.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-05-07.
-Bilaga 1: Lista över valdistrikt med nyckelkoder och prognoser över
röstberättigade.
-Bilaga 2: Beskrivning av föreslagna förändringar av befintliga valdistrikt
och av nya valdistrikt.
- -Bilaga 3 Interaktivt kartmaterial valdistrikt inför 2022 och 2024 års
val.
- Förslag till valdistrikt 2022 – kartbilaga.
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§ 313

Dnr 2021-00367

Taxor för grävtillstånd och trafikanordningsplaner
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att införa nedan taxor för grävtillstånd och
trafikanordningsplaner i enlighet med tekniska nämndens förslag i §
96/2021:
Grävtillstånd
Handläggning
Sent inkommen
ansökan
Ändring (pågående
ärende)
Förlängning
Avslag

1 500 kr Handläggningstid 10 arbetsdagar.
3 000 kr Gäller ej akuta arbeten så som
vattenläcka, kabelbrott, olycka
eller motsvarande.
1 000 kr Ändring av tidigare handlagd
ansökan.
1 000 kr Förlängning av tidigare handlagd
ansökan
350 kr
Inkommen och avslagen ansökan

Trafikanordningsplan
Handläggning
Sent inkommen
ansökan
Ändring (pågående
ärende)
Förlängning
Avslag
Generell TA-plan

1 500 kr Handläggningstid 10 arbetsdagar.
3 000 kr Gäller ej akuta arbeten så som
vattenläcka, kabelbrott, olycka
eller motsvarande.
1 000 kr Ändring av tidigare handlagd
ansökan.
1 000 kr Förlängning av tidigare handlagd
ansökan
350 kr
Inkommen och avslagen ansökan
3 000 kr Medges endast i enstaka fall

Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 96/2021 hos kommunstyrelsen begärt
införande av taxor för grävtillstånd och trafikanordningsplaner
I sitt beslut skriver nämnden att ett flertal intressenter ansöker årligen
om att få gräva i kommunens mark. Det kommer varje år in 700 till 1000
ansökningar om grävtillstånd och/eller trafikanordnings-planer (TAplaner).
Kommunen behöver säkerställa att resurser finns för tillståndsgivning
och uppföljning av grävtillstånd och TA-planer varför avgifter för att
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täcka kommunens självkostnader bör införas. Grävtillstånd och TAplaner hör i praktiken ihop verksamhetsmässigt. Ett grävtillstånd kan
innehålla ett flertal arbeten och ger nästan alltid upphov till att flera TAplaner måste upprättas.
När ett arbete sker i trafikmiljö är det viktigt att säkerheten på
arbetsplatsen planeras samtidigt som framkomligheten för trafiken
säkerställs. Det är kommunen som ska besluta om godkännande av
inkomna förslag till TA-planer på kommunens vägnät och kommunen
kan ta ut vite när start av arbete skett utan tillstånd.
Tillsyn av vägarbeten utförs ca 8ggr/år av oberoende konsult som är
upphandlad enligt LOU. Vid tillsyn kan avgift för brister på arbetsplatsen
tas ut som är fastställd av huvudmannen för Väghållningsmyndigheten.
Tekniska nämnden föreslår följande taxor:
Grävtillstånd
Handläggning
Sent inkommen
ansökan
Ändring (pågående
ärende)
Förlängning
Avslag

1 500 kr Handläggningstid 10 arbetsdagar.
3 000 kr Gäller ej akuta arbeten så som
vattenläcka, kabelbrott, olycka
eller motsvarande.
1 000 kr Ändring av tidigare handlagd
ansökan.
1 000 kr Förlängning av tidigare handlagd
ansökan
350 kr
Inkommen och avslagen ansökan

Trafikanordningsplan
Handläggning
Sent inkommen
ansökan
Ändring (pågående
ärende)
Förlängning
Avslag
Generell TA-plan

1 500 kr Handläggningstid 10 arbetsdagar.
3 000 kr Gäller ej akuta arbeten så som
vattenläcka, kabelbrott, olycka
eller motsvarande.
1 000 kr Ändring av tidigare handlagd
ansökan.
1 000 kr Förlängning av tidigare handlagd
ansökan
350 kr
Inkommen och avslagen ansökan
3 000 kr Medges endast i enstaka fall

Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 331/2021 föreslagit följande beslut:
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Kommunfullmäktige beslutar att införa nedan taxor för grävtillstånd och
trafikanordningsplaner i enlighet med tekniska nämndens förslag i §
96/2021:
Grävtillstånd
Handläggning
Sent inkommen
ansökan
Ändring (pågående
ärende)
Förlängning
Avslag

1 500 kr Handläggningstid 10 arbetsdagar.
3 000 kr Gäller ej akuta arbeten så som
vattenläcka, kabelbrott, olycka
eller motsvarande.
1 000 kr Ändring av tidigare handlagd
ansökan.
1 000 kr Förlängning av tidigare handlagd
ansökan
350 kr
Inkommen och avslagen ansökan

Trafikanordningsplan
Handläggning
Sent inkommen
ansökan
Ändring (pågående
ärende)
Förlängning
Avslag
Generell TA-plan

1 500 kr Handläggningstid 10 arbetsdagar.
3 000 kr Gäller ej akuta arbeten så som
vattenläcka, kabelbrott, olycka
eller motsvarande.
1 000 kr Ändring av tidigare handlagd
ansökan.
1 000 kr Förlängning av tidigare handlagd
ansökan
350 kr
Inkommen och avslagen ansökan
3 000 kr Medges endast i enstaka fall

-Tekniska nämndens beslut i § 96 2021-06-03.
-Tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2021-03-30.
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§ 314

Dnr 2021-00387

Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och
aktieägaravtal för AB Regionteatern BlekingeKronoberg
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, enligt till ärendet bilagt
förslag.

2. Kommunfullmäktige fastställer aktieägaravtal för AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, enligt till ärendet bilagt
förslag.
3. Kommunfullmäktige utfärdar ägardirektiv för AB Regionteatern
Blekinge Kronoberg, enligt till ärendet bilagt förslag.
Bakgrund
Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun äger gemensamt
bolaget AB Regionteatern Blekinge Kronoberg. Bolagets nuvarande
bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv beslutades 2016 i
samband med uppdraget kring professionell dans. Vid
ägarsamråd hösten 2020 har ägarna beslutat att se över och revidera
styrdokumenten, bland annat mot bakgrund av inaktualiteter i
dokumenten samt förändringar i kommunallagen avseende
bolagsstyrning och uppsiktsplikt i kommunala bolag (kommunallag
2017:725). Förslag på reviderade styrdokument har behandlats på
ägarsamråd den 19 februari.
Representanter från kultur- och fritidsförvaltningen på Växjö kommun
har varit med i den arbetsgrupp som tagit fram de nya styrande
dokumenten.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 334/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, enligt till ärendet bilagt
förslag.
2. Kommunfullmäktige fastställer aktieägaravtal för AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, enligt till ärendet bilagt
förslag.
3. Kommunfullmäktige utfärdar ägardirektiv för AB Regionteatern
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Blekinge Kronoberg, enligt till ärendet bilagt förslag.
-Förslag till ny bolagsordning för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
-Förslag till nytt aktieägaravtal för AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg.
-Förslag till nya ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
-Beslut från regionfullmäktige § 87/2021.
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§ 315

Dnr 2021-00433

Science Park i eget bolag
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Växjö Kommunföretag AB (”VKAB”) får bilda ett nytt aktiebolag
alternativt köpa ett så kallat lagerbolag. Bolaget ska ha
bolagsordning enligt Bilaga 1.
2. Bolaget ska heta Växjö Linnæus Science Park AB och bedriva
verksamhet i enligt med bolagsordning och ägardirektiv. Bolaget
ska ha ägardirektiv enligt Bilaga 2.
3. När bolaget bildats och startat sin verksamhet ska inte längre
Videum AB bedriva motsvarande verksamhet.
4. Kommunstyrelsen och VKAB får i uppdrag att vidta de åtgärder
som krävs vad gäller bolagsstämmor och motsvarande som
behövs för att genomföra ovanstående.
Bakgrund
Science Park-verksamheten bedrivs idag av Videum AB som har en
profilering mot att erbjuda flexibla kontor i en kunskapsmiljö där man
ges möjlighet att skapa framgång för sitt företag. Science park
konceptet är delvis baserat på att skapa en ny kontorslösning som
handlar lika mycket om att erbjuda en arena för möten, interaktion och
samarbete som skrivbord och stolar. Detta har som syfte att skapa en
innovativ mötesplats, runt konterat, där människor, idéer och kunskap
erbjuds en plattform för företagsutveckling. Inom Videum skall
företagen stimuleras till utbyte med andra företagare, samt få stöd med
koppling till Linnéuniversitetet, forskare och studenter.
Dessvärre har den här kopplingen till lokalen/kontoret i kombination
med Videums roll som fastighetsbolag medfört att fokus till stor del har
varit på lokaluthyrning, snarare än innovationsmiljöer. Detta har även
kommunicerats av näringslivet som har haft svårt att förstå mervärdet
och vilken roll som Videum Science park har i Växjö. Det samma har
uttryckts vid diskussion med Linnéuniversitetet och dess anställda, som
ur ett generellt perspektiv har haft svårt att förstå den övergripande
nyttan eller se en tydlig leverans.
Det finns därmed ett behov att ytterligare utveckla science park
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verksamheten för att möta samhällets förväntning starkare
innovationsklimat för näringslivet och akademin inom
identifierade styrkeområden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 299/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Växjö Kommunföretag AB (”VKAB”) får bilda ett nytt aktiebolag
alternativt köpa ett så kallat lagerbolag. Bolaget ska ha
bolagsordning enligt Bilaga 1.
2. Bolaget ska heta Växjö Linnæus Science Park AB och bedriva
verksamhet i enligt med bolagsordning och ägardirektiv. Bolaget
ska ha ägardirektiv enligt Bilaga 2.
3. När bolaget bildats och startat sin verksamhet ska inte längre
Videum AB bedriva motsvarande verksamhet.
4. Kommunstyrelsen och VKAB får i uppdrag att vidta de åtgärder
som krävs vad gäller bolagsstämmor och motsvarande som
behövs för att genomföra ovanstående.
-VKAB:s beslut i § 96/2021.
-Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-04.
-Bilaga 1 – Bolagsordning.
-Bilaga 2 – Ägardirektiv.
-Bilaga 3 – Program för Smart specialisering i Kronoberg 2021 – 2027.
-Bilaga 4 – Budget 2022–2026.
-Bilaga 5 – Innovation i Region Kronoberg.
-Bilaga 6 – Näringslivsplan.
-Bilaga 7 – Träbyggnadsstrategi.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunfullmäktige avslår de av Växjö Kommunföretag AB (VKAB)
föreslagna åtgärderna i § 96/2021.

Oliver Rosengren (M) med instämmande av Andreas Olsson (C),
Gunnar Nordmark (S), Christer Svensson (SD) och Jon Malmqvist
(KD): 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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§ 316

Dnr 2021-00432

Förändrad bolagsstruktur
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Växjö Kommunföretag AB (“VKAB”) får bilda ett nytt aktiebolag
(“Nyab”) alternativt köpa ett så kallat lagerbolag. Nyab ska ha
bolagsordning enligt bilaga 1.
2. VKAB får genomföra en delning (fission) av Vidingehem AB. VKAB
beslutar hur delningen ska genomföras och har att ta fram
delningsplan. Utgångspunkten därvid är vad som framförs i
tjänsteskrivelse 2021-08-04 samt att lokaler förs över till Växjö
Fastighetsförvaltning AB (“Vöfab”) och att bostäder, samt lokaler
som inte kan överföras till Vöfab, förs över till Nyab.
3. VKAB får sälja Nyab till Växjöbostäder för en köpeskilling
motsvarande Nyabs egna kapital, beräknat till ca 330 miljoner
kronor. Köpeskillingen ska erläggas mot revers med marknadsmässig
ränta. Räntan fastställs av VKAB efter samråd med auktoriserad
revisor.
4. VKAB får sälja Videum AB till Vöfab för en köpeskilling
motsvarande Videums egna kapital, beräknat till ca 130 miljoner
kronor. Köpeskillingen ska erläggas mot revers.
5. VKAB får genomföra fusion mellan Nyab och Växjöbostäder på så sätt
att Nyab går upp i Växjöbostäder. VKAB har att ta fram fusionsplan.
6. VKAB får genomföra fusion mellan Videum och Vöfab på sätt
att Videum går upp i Vöfab. VKAB har att ta fram fusionsplan.
7. När Nyab och Växjöbostäder slagits samman ska det nya
bostadsbolaget heta Vidingehem AB med bolagsordning enligt
uppdaterad bilaga 2 samt ägardirektiv enligt bilaga 3.
8. När Videum och Vöfab slagits samman ska det nya lokalbolaget
heta VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning AB med bolagsordning
enligt bilaga 4 samt ägardirektiv enligt bilaga 5.
9. När det nya lokalbolaget har bildats ska VKAB genomföra en
kvittningsemission motsvarande den köpeskilling som Vöfab har
betalt för Videum.
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10. VKAB ska efter att de nya bolagen är på plats ha ägardirektiv enligt
bilaga 6.
11. Kommunstyrelsen och VKAB får i uppdrag att vidta de åtgärder som
krävs vad gäller bolagsstämmor och motsvarande som behövs för att
genomföra ovanstående.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 i budget för år 2021 att
bolagsstrukturen i koncernen skulle ses över. Kommunchefen tillsatte i
december 2020 en projektgrupp som sedan dess har arbetat med
frågan. Till projektledare utsågs chefsjurist Magnus Bengtsson.
Projektgruppen har överlämnat förslag som i stort går ut på att skapa ett
bostadsbolag och ett lokalbolag.
Som ett delprojekt har frågan om hur Science park ska drivas framöver
utretts. Denna fråga behandlas i ett annat ärende. I den delen föreslås
sammanfattningsvis att Science park bryts ut från Videum och läggs i ett
eget bolag under VKAB.
Beslutsunderlag
-VKAB:s beslut i § 97/2021.
-Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-04 där följande sammanfattning
framgår:
Förslaget går ut på att Vidingehems bostadsdel och Växjöbostäder
tillsammans bildar ett nytt bostadsbolag. Vidingehems lokaldel
samt Videum och Vöfab bildar tillsammans ett nytt lokalbolag.
Eftersom Vidingehem har såväl lokaler som bostäder måste bolaget
delas. Skulle fastigheter säljas till annat bolag skulle stämpelskatt
(lagfart) behöva betalas. Om bolaget däremot delas enligt
aktiebolagslagen så uppstår ingen kostnad för lagfart. Detta gäller dock
bara vid så kallad fullständig delning, det vill säga att bolaget upphör
efter delningen. När Vidingehem delas går lokalerna till Vöfab och
bostäderna till Nyab. Därmed upphör bolaget. Vidingehems styrelse blir
då istället styrelse för Nyab.
Att bostäderna läggs i Nyab möjliggör att VKAB säljer aktierna i Nyab till
Växjöbostäder. Köpeskillingen beräknas till ca 330 miljoner kronor.
Genom detta uppstår en vinst i VKAB som läggs till fritt eget
kapital vilket möjliggör utdelning till kommunen. Därtill kommer VKAB
att få ränteintäkter på reversen mot Växjöbostäder.
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När Växjöbostäder har köpt Nyab så kan Nyab fusioneras in i
Växjöbostäder och sedan byta namn till Vidingehem. Därmed är det nya
bostadsbolaget på plats. Vid en fusion uppstår ingen kostnad för lagfart.
När Vidingehems lokaler har förts över till Vöfab så köper Vöfab aktierna
i Videum av VKAB för en köpeskilling beräknad till ca 130 miljoner
kronor. Därefter fusioneras Videum in i Vöfab och då är det nya
lokalbolaget på plats. Därefter kommer en så kallad kvittningsemission
att göras. Det innebär att skulden om 130 miljoner kronor till VKAB
försvinner och att Vöfabs egna kapital höjs.
Preliminär tidplan är följande:
• Hösten/vintern 2021/2022 - VKAB förvärvar/bildar Nyab
• Maj 2022 – Vidingehem delas
• Sommaren 2022 - Vöfab köper Videum och Växjöbostäder
köper Nyab
• Januari 2023 – fusioner avslutade
• Maj 2023 – kvittningsemission
Nya ägardirektiv har arbetats fram för VKAB, Vöfab och Vidingehem som
ska gälla från och med januari 2023 eller det senare datum när
fusionerna är klara. Motsvarande kommer att tas fram för VEAB.
Ägardirektiven fokuserar på koncernstyrning, ökat bostadsbyggande i
tätorterna utanför centralorten, minskade investeringskostnader i
kommunala lokaler, uppdaterade och relevanta finansiella
mål/avkastningskrav och vilken utdelning ägaren Växjö kommun
förväntar sig årligen.
-Bilaga 1 bolagsordning NYAB.
-Uppdaterad bilaga 2 – bolagsordning bostadsbolaget.
-Bilaga 3 ägardirektiv bostadsbolaget.
-Bilaga 4 bolagsordning lokalbolaget.
-Bilaga 5 ägardirektiv lokalbolaget.
-Bilaga 6 ägardirektiv VKAB.
-Bilaga 7 struktur schematisk.
-Bilaga 8 tidplan delning.
-Bilaga 9 tidplan fusion.
-Bilaga 10 finansiella mål – beräkningsgrunder och definitioner.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Andreas Olsson (C), Jon
Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L), Magnus Wåhlin (MP) och
Christer Svensson (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Malin Lauber (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunfullmäktige avslår de av Växjö Kommunföretag AB (VKAB)
föreslagna åtgärderna i § 97/2021.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 317

Dnr 2021-00364

Antagande av detaljplan för Kvasten 8 med flera,
Västra mark, Växjö - detaljplan för verksamheter
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen,
detaljplaneförslaget för Kvasten 8 med flera, Västra mark, Växjö,
upprättat 2021-05-07.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2021-05-17 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
Bakgrund
Byggnadsnämnden har i § 95/2021 översänt detaljplaneförslag för
Kvasten 8 med flera, Västra mark, Växjö, upprättat 2021-05-07, för
antagande i kommunfullmäktige. Detaljplanen avser verksamheter.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 304/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen,
detaljplaneförslaget för Kvasten 8 med flera, Västra mark, Växjö,
upprättat 2021-05-07.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2021-05-17 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
-Byggnadsnämndens beslut i § 95 2021-05-27.
-Planbeskrivning daterad 2021-05-07.
-Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2019-09-16.
-Plankarta daterad 2021-05-07.
-Namninsamling i sin hel het daterad, 2020-10-21.
-Utlåtande daterat 2021-05-17.
Yrkanden
Maria Garmer (V): Kommunfullmäktige avslår byggnadsnämndens
begäran att anta detaljplaneförslaget för Kvasten 8 med flera, Västra
mark, Växjö, upprättat 2021-05-07.
Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 318

Dnr 2021-00366

Revidering av verksamhetsområde för vatten och
avlopp verksamhetsområden i Braås, Gemla, Växjö
och Åby
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden i Braås, Gemla,
Växjö och Åby enligt till ärendet bifogade kartor.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 94/2021 till kommunfullmäktige lämnat
förslag på revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp
verksamhetsområden i Braås, Gemla, Växjö och Åby.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 309/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden i Braås, Gemla,
Växjö och Åby enligt till ärendet bifogade kartor.
-Tekniska nämndens beslut i § 94 2021-06-03.
-Kartbilagor avseende nya verksamhetsområden i Braås, Gemla, Växjö
och Åby.
-Tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2021-04-26.
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§ 319

Dnr 2021-00396

Anmälan av fjärrvärme- och närvärmepriser 2022
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar anmälan av beslut om ändring av
fjärrvärme- och närvärmepriser för år 2022.
Bakgrund
Styrelsen för VEAB beslutade den 2 juni 2020, § 5, att justera
fjärrvärmepriset i enlighet med bilagt underlag från och med 2022.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 314/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige noterar anmälan av beslut om ändring av
fjärrvärme- och närvärmepriser för år 2022.
-Styrelsen för VKAB har i § 87/2021 noterat prisjusteringen av
fjärrvärme för 2022, och skickat ärendet vidare till kommunfullmäktige.
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§ 320

Dnr 2021-00347

Årsredovisning och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend 2020
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2020 för
Samordningsförbundet Värend.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Jäv
Oliver Rosengren (M) och Tomas Thornell (S) anmäler jäv och deltar inte
i behandlingen av ärendet.
Bakgrund
Växjö kommun är medlem i kommunalförbundet Samordningsförbundet
Värend 2020. Medlemskommunerna ska årligen pröva ansvarsfriheten
för förbundets styrelsen.
Medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region
Kronoberg, Växjö kommun, Tingsryds kommun, Lessebo kommun
samt Alvesta kommun. Förbundet är en fristående juridisk person som
bildats enligt lagen om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet.
Verksamheten har genomgått en omstrukturering från att
bedriva basverksamhet till att arbeta processinriktat genom
individinriktade och strukturövergripande insatser.
Samordningsförbudets uppgift är i första hand att verka för att
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.
Uppdraget är att uppnå en fungerande och effektiv struktur
där berörda myndigheter kan mötas och samverka på alla
systemnivåer bland annat genom kompetensutveckling och
kunskapsutbyte. Medel för att uppnå detta mål är bland annat
finansiering av insatser för medborgare som är i behov av
samordnade medicinska, sociala och/eller arbetsinriktade
rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är arbetslösa personer i
förvärvsaktiv ålder, vanligen 18-64 år, som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser.
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Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 316/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2020 för
Samordningsförbundet Värend.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-07-02.
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§ 321

Dnr 2021-00326

VoB Kronoberg årsredovisning och
revisionsberättelse för 2020
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2020 för kommunalförbund VoB Kronoberg.
2. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2020 för VoB Syd AB.
3. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Jäv
Oliver Rosengren (M) och Tomas Thornell (S) anmäler jäv och deltar inte
i behandlingen av ärendet.
Bakgrund
Växjö kommun är medlem i kommunalförbundet VoB Kronoberg.
Medlemskommunerna ska årligen pröva ansvarsfriheten för förbundets
styrelsen.
VoB Kronoberg har som ändamål att vara huvudman för hem för vård
eller boende för barn, ungdomar, familjer och missbrukare. Huvuddelen
av uppdraget utförs via VoB Syd AB vilket till hälften ägs av VoB
Kronoberg och till hälften av Kommunalförbundet Skåne.
Kommunalförbundet VoB Kronoberg driver familjerådgivning på
uppdrag från de åtta medlemskommunerna i Kronobergs län, övrig
verksamhet bedrivs i VoB Syd AB.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 317/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2020 för kommunalförbund VoB Kronoberg.
2. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2020 för VoB Syd AB.
3. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-07-02.
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§ 322

Dnr 297092

Övrigt
Inga övriga frågor behandlas på sammanträdet.
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