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§ 80

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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§ 81

Dnr 339118

Information om trafikplanering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef, informerar om övergripande
strategisk infrastruktur i Växjö och i länet. Löfberg informerar bland
annat om följande:
•
•

•

den strategiska överenskommelse med Trafikverket om
transporter och infrastrukturdom kommunstyrelsen godkände
på sitt sammanträde den 1 februari 2021.
Den övergripande åtgärdsvalsstudien för Växjö som genomförts
och den prioritetsordning som fastställts där Norrleden,
trafikplats Helgevärma, mötesseparation av Rv 23 och Södra
länken ingår. Löfberg går även igenom åtgärdssvalstudierna som
genomförts för respektive av dessa områden.
Löfberg informerar vidare om de nationella och regionala
planerna för 2022-2033 som är under arbete.
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§ 82

Dnr 339849

Presentation av digitaliseringsprocess och portfölj
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Ola Hammarström, förvaltningschef kommunledningsförvaltningen, och
Pontus Berglund, enhetschef utvecklingsavdelningen, informerar om
Växjö kommuns digitaliseringsprocess.
Processen har följande syfte:
-Möjliggöra för verksamheten att effektivare uppfylla sina uppdrag från
politiken och sina övriga verksamhetsmål genom digitaliseringsinsatser
kan genomföras snabbare och bättre.
-Verksamheterna och stödfunktionerna kan planera sina totala resurser
för bästa möjliga utfall.
-Ett helhetsgrepp om digitaliseringsinitiativen inom kommunkoncernen
– från förslag till genomfört uppdrag.
-Ett bättre uppföljning och möjlighet att skapa synergieffekter mellan
kommunens förvaltningar och bolag.
För närvarande är cirka 160 digitaliseringsprocesser igångsatta i Växjö
kommun.
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§ 83

Dnr 2021-00077

5G-strategi Bäckaslöv
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Projektdirektiv för 5G-strategi i Bäckaslöv.
Bakgrund
Bäckaslöv är ett av Växjö kommuns större stadsutvecklingsprojekt.
Detaljplanen fick laga kraft hösten 2017 varefter projekteringsarbetet
startade. Entreprenadarbetet för den första etappen pågår sedan hösten
2019 och avslutas våren 2022. Under våren 2021 startar
projekteringsarbetet för etapp 2:2 med ett beräknat genomförande
under 2022-2023. I den första etappen byggs Bäckaslövs esplanad, den
centrala gata som löper genom hela området och som förbinder
Storgatan i väster med Söderleden i öster. I esplanaden finns tomrör
nedlagda för ett framtida 5G nät.
Jämfört med 4G kommer 5G att kunna erbjuda högre hastigheter och
snabbare svarstider än tidigare mobilstandarder. 5G möjliggör det så
kallade internet of things, dvs möjligheten att koppla samman föremål,
maskiner och system med varandra. På sikt kommer snabbheten i
kombination med större flexibilitet att möjliggöra nya tjänster.
Tidigare generationers mobilbasstationer sänder radiovågor i alla
riktningar oavsett var mottagaren befinner sig. 5G-tekniken använder
istället adaptiva lober, vilket innebär att radiovågorna riktas för att
minimera den totala sändarstyrkan. Istället för ett färre antal stora
basstationer kräver 5G-tekniken ett finmaskigare nät av små master
som kan sättas på till exempel husfasader och belysningsstolpar. Det
finns inga säkerställda hälsorisker med radiovågor så länge
referensvärdena för allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält
inte överskrids. Referensvärdena är fastlagda i allmänna råd från
Strålsäkerhetsmyndigheten och som i sin tur baseras på
rekommendationer från EU-kommissionen.
Post- och Telestyrelsen kommer med start 19 januari att påbörja en
auktion i har nu tilldelat licenser i det så kallade 3,5 GHz-bandet vilket
krävs för 5G-utbyggnad. De operatörer som tilldelats licenser är
Net4Mobility (som ägs av Tele2 och Telenor), HI3G Access AB och Telia.
En kommun har stora möjligheter att jobba proaktivt för att underlätta
utbyggnad av 5G-nät bland annat genom en god samverkan med externa
aktörer och inom ramen för samhällsplanering och stadsutveckling. En
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god samordning och framförhållning skapar tydliga spelregler för alla
involverade aktörer. En sammanhållen strategi för 5G kan minska
förekomsten av stuprör och sektorstänk och skapar förutsättningen för
ett effektivt genomförande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 84/2021 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna Projektdirektiv för 5G-strategi i Bäckaslöv.
Kommunchefen har i en skrivelse den 29 januari 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att syftet med strategin är att ta ett samlat grepp
för en utbyggnad av ett 5G-nät i Bäckaslöv. Genom att skapa ett öppet
nät, underlätta genomförandet i entreprenad och driftsskede samt
tydliggöra förutsättningar för byggherrar, fastighetsutvecklare, företag
och invånare bidrar strategin till ett effektiv genomförande.
Till ärende biläggs även dokumentet Projektdirektiv för 5G-strategi i
Bäckaslöv.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
För kännedom
VEAB
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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§ 84

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Ordförande för Växjö Kommunföretag AB Catharina Winberg (M)
informerar om uthyrningsläget för Vidingehem AB på Östra Lugnet och i
Lammhult.
Monica Skagne, kommunchef och Vd för Växjö Kommunföretag AB,
informerar om Vidingehem AB:s tvist med ett försäkringsbolag om
branden i Sandsbro skola samt om personalläget.
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§ 85

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden, informerar om
distansundervisning i årkurs 8 och 9 som införts under vecka 9 som en
försiktighetsåtgärd efter sportlovet.
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§ 86

Dnr 339978

Information från kommunledningsförvaltningen och
Företagsfabriken AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Kommunchef Monica Skagne informerar Företagsfabriken AB, bland
annat om att antalet inkubatorer i nuläget uppgår till 11 stycken.
Skagne informerar även om status för de koncernövergripande
budgetuppdragen samt om kommande bokslutsdagar och
budgethearingar.
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§ 87

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 25 januari till
21 februari 2021. Även liggare med förteckning över beslut från
planeringschefen, mark- och exploateringsingenjörer, markingenjörer
och förvaltningschefen redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 88

Dnr 2021-00096

Redovisning av KS ordförande delegationsbeslut om
Trafikverkets förslag om indragning av del av väg
712, vid hållplats nr 80321A, Växjö kommun,
Kronobergs län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har på grund av kort remisstid på
delegation yttrat sig över Trafikverkets förslag om indragning av del av
väg 712, vid hållplats nr 80321A, Växjö kommun, Kronobergs län.
Enligt kommunallagens bestämmelser redovisas delegationsbeslutet till
kommunstyrelsen.
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§ 89

Dnr 2021-00111

Redovisning av KS ordförande delegationsbeslut om
Länsstyrelsen Kronobergs remiss av Trafikverkets
riksintresseanspråk
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har på grund av kort remisstid yttrat sig
över Länsstyrelsen Kronobergs remiss av Trafikverkets
riksintresseanspråk.
I enlighet med kommunallagens bestämmelser redovisas
delegationsbeslutet för kommunstyrelsen.
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§ 90

Dnr 2021-00043

Redovisning av KS ordförande delegationsbeslut om
Boverkets remiss av förslag till föreskrifter och
allmänna råd om stöd för gröna och trygga
samhällen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens noterar redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har på grund av kort remisstid yttrat sig
över Boverkets remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om
stöd för gröna och trygga samhällen.
I enlighet med kommunallagens bestämmelser redovisas
delegationsbeslutet för kommunstyrelsen.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
17 (66)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-03-02

§ 91

Dnr 2021-00069

Redovisning av KS ordförande delegationsbeslut om
Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss av
sammanställning över länets allmänna vägar m.m.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har på grund av kort remisstid yttrat sig
över Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss av sammanställning över
länets allmänna vägar m.m.
I enlighet med kommunallagens bestämmelser redovisas
delegationsbeslutet för kommunstyrelsen.
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§ 92

Dnr 2021-00014

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
-Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 26 januari, 2 februari,
och 9 februari redovisas för kommunstyrelsen.
-Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från
26 januari redovisas för kommunstyrelsen.
-Kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts protokoll från 9 februari
redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 93

Dnr 2020-00614

Medborgarförslag om namnjustering på kommunal
byggnad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det har varit av
yttersta vikt och överordnat att markera att Växjö kommer få både ett
nytt kommunhus och en ny station. Av den anledningen har
benämningen varit station och kommunhus. Uppfattningen är att det nu
är mer allmänt känt vilket innebär att Växjö kommun i högre grad i sin
kommunikation nu succesivt skulle kunna övergå till stations- och
kommunhus där så är lämpligt.
Reservation
Christer Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att namnjustera en
kommunal byggnad. Förslagsställaren menar att det är mindre lämpligt
att benämna vårt nya hus för "stations och kommunhus" då det kan
uppfattas som två åtskilda fysiska byggnader. Förslagsställaren menar
att det för tydlighetens och språkvårdens skull skall benämnas stationsoch kommunhus.
Kommunfullmäktige har i § 268/2020 överlämnat beslutanderätten i
ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 78/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det har varit av
yttersta vikt och överordnat att markera att Växjö kommer få både ett
nytt kommunhus och en ny station. Av den anledningen har
benämningen varit station och kommunhus. Uppfattningen är att det nu
är mer allmänt känt vilket innebär att Växjö kommun i högre grad i sin
kommunikation nu succesivt skulle kunna övergå till stations- och
kommunhus där så är lämpligt.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-02-08.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2021-02-01 yttrat sig över
medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår följande:
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Det har varit av yttersta vikt och överordnat att markera att Växjö
kommer få både ett nytt kommunhus och en ny station. Av den
anledningen har benämningen varit stations och kommunhus.
Uppfattningen är att det nu är mer allmänt känt vilket innebär att Växjö
kommun i högre grad i sin kommunikation nu succesivt skulle kunna
övergå till stations- och kommunhus där så är lämpligt.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunstyrelsen bifaller 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
För kännedom
Förslagsställaren
Kommunikationschefen
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§ 94

Dnr 2020-00771

Medborgarförslag om förändringar i den lokala
ordningsstadgan gällande fyrverkerier
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med hänvisning till att
kommunfullmäktige den 16 februari 2021 fattat beslut om revidering av
den lokala ordningsstadgan gällande fyrverkerier.
Kommunstyrelsen vill även påtala att kommunfullmäktige år 2016
försökte införa ett förbud mot att använda pyrotekniska varor i Växjö
stad. Detta beslut upphävdes dock av länsstyrelsen. Kommunen
överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten som avslog
överklagandet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om ett totalförbud på fyrverkerier i
Växjö kommun året om.
Kommunfullmäktige har på sitt sammanträde den 16 februari 2021
överlämnat beslutanderätten i ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 79/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med hänvisning till att
kommunfullmäktige den 16 februari 2021 fattat beslut om revidering av
den lokala ordningsstadgan gällande fyrverkerier.
Kommunstyrelsen vill även påtala att kommunfullmäktige år 2016
försökte införa ett förbud mot att använda pyrotekniska varor i Växjö
stad. Detta beslut upphävdes dock av länsstyrelsen. Kommunen
överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten som avslog
överklagandet.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-02-08.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 95

Dnr 2020-00739

Medborgarförslag om uppdatering av Växjö
träbyggnadspris
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det i dagsläget
inte är aktuellt att förändra träbyggnadspriset.
Reservation
Christer Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att:
Dela ut priset var fjärde år, komplettera jury med en utomstående
sakkunnig, arrangera ett trähusseminarium i samband med
prisutdelning och varför inte döpa priset till. ”Växjö kommuns
träbyggnadspris, till minne av Peter Norrman”.
Kommunfullmäktige har den 16 februari 2021 överlämnat
beslutanderätten om ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 80/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det i dagsläget
inte är aktuellt att förändra träbyggnadspriset.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-02-01.
-Kommunchefens yttrande daterat 2021-01-27.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande av Catharina Winberg
(M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Näringslivschefen
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§ 96

Dnr 2020-00605

Medborgarförslag om att sluta investera
kommunens pengar i fossila bränslen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
kommunchefens yttrande i ärendet där följande framgår:
Mot bakgrund av Växjö kommuns höga ambitioner inom hållbarhet finns
redan idag tydliga riktlinjer i styrande dokument som förhindrar
placeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av
fossila bränslen. Inom ramen för kommunens finansförvaltning och
kommunstyrelsens samförvaltning av stiftelsemedel görs inga
placeringar med den inriktning som förslagsställaren vill förhindra med
medborgarförslaget.
Medborgarförslaget som anger att placeringar inte ska ske i företag vars
huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila bränslen är redan idag
fastställt inom ramen för Finanspolicy Växjö kommunkoncern, samt i
placeringsriktlinjer för kommunstyrelsens samförvaltade stiftelsemedel.
Mot denna bakgrund bedöms inte några ytterligare åtgärder med
anledning av medborgarförslaget vara aktuella.
Bakgrund
Det har inkommit ett medborgarförslag som vill förhindra placering av
kommunens medel i företag var huvudsakliga verksamhet är utvinning
av fossila bränslen.
Förslagsställaren yrkar följande:
”Att det i Växjö kommuns finansinstruktion för internbanken, riktlinjer
för långsiktig medelsförvaltning samt i riktlinjen för samförvaltade
stiftelser ska stå:
Placeringar ska inte ske i företag vars huvudsakliga verksamhet är
utvinning av fossila bränslen.
Med huvudsaklig verksamhet menas mer än 5 % av ett företags eller
koncerns omsättning enligt praxis på marknaden.”
Kommunfullmäktige har i § 268/2020 överlämnat beslutanderätten om
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 69/2021 föreslagit följande beslut:
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Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
kommunchefens yttrande i ärendet där följande framgår:
Mot bakgrund av Växjö kommuns höga ambitioner inom hållbarhet finns
redan idag tydliga riktlinjer i styrande dokument som förhindrar
placeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av
fossila bränslen. Inom ramen för kommunens finansförvaltning och
kommunstyrelsens samförvaltning av stiftelsemedel görs inga
placeringar med den inriktning som förslagsställaren vill förhindra med
medborgarförslaget.
Medborgarförslaget som anger att placeringar inte ska ske i företag vars
huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila bränslen är redan idag
fastställt inom ramen för Finanspolicy Växjö kommunkoncern, samt i
placeringsriktlinjer för kommunstyrelsens samförvaltade stiftelsemedel.
Mot denna bakgrund bedöms inte några ytterligare åtgärder med
anledning av medborgarförslaget vara aktuella.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-02-01.
Kommunchefen har i en skrivelse den 20 januari 2021 yttrat sig över
medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår att Växjö kommuns
placeringsriktlinjer framgår av Finanspolicy Växjö kommunkoncern
(kommunfullmäktige 2017-05-16, § 104).
Under avsnitt 4.4 ETIK framgår bland annat följande:
”Placeringar får inte göras i företag som producerar fossila bränslen”
Placeringar får heller inte göras i företag som inte följer internationella
konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, barnarbete och
miljö. Placeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet (>10%)
är produktion och/eller försäljning av pornografi, alkohol, tobak, vapen
eller kommersiell spelverksamhet får heller inte förekomma.
Motsvarande placeringsriktlinjer som kommunfullmäktige fastställer i
Finanspolicy Växjö kommunkoncern har även fastställts för
kommunstyrelsens samförvaltning av stiftelsemedel (kommunstyrelsen
2017-12-05, § 8).
De etiska riktlinjerna anpassas vid revidering med hänsyn till
utvecklingen på de finansiella marknaderna. Marknaden erbjuder i allt
högre utsträckning placeringsmöjligheter i aktier, obligationer,
aktiefonder och räntefonder där högt ställda krav på hållbarhet inom
olika områden garanteras och redovisas. Hållbarhetskrav inom
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kapitalförvaltningen innebär en möjlighet att påverka och uppnå positiva
effekter samtidigt som en god avkastning vid given risk kan uppnås.
Mot bakgrund av Växjö kommuns höga ambitioner inom hållbarhet finns
redan idag tydliga riktlinjer i styrande dokument som förhindrar
placeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av
fossila bränslen. Inom ramen för kommunens finansförvaltning och
kommunstyrelsens samförvaltning av stiftelsemedel görs inga
placeringar med den inriktning som förslagsställaren vill förhindra med
medborgarförslaget.
Medborgarförslaget som anger att placeringar inte ska ske i företag vars
huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila bränslen är redan idag
fastställt inom ramen för Finanspolicy Växjö kommunkoncern, samt i
placeringsriktlinjer för kommunstyrelsens samförvaltade stiftelsemedel.
Mot denna bakgrund bedöms inte några ytterligare åtgärder med
anledning av medborgarförslaget vara aktuella.
Yrkanden
Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Ekonomi- och finanschefen
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§ 97

Dnr 2020-00648

Medborgarförslag om att uppmärksamma
nationella minoriteters högtidsdagar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att skollag och
läroplan innefattar uppdrag kring nationella minoriteter. Respektive
skolenhet ansvarar för att ge alla elever kunskap om nationella
minoriteters historia och kultur.
Växjö kommun flaggar officiellt för samtliga nationella minoriteter som
har flagga.
Kommunstyrelsen konstaterar samtidigt att det finns fler möjligheter för
kommunens verksamheter att uppmärksamma nationella minoriteters
kultur och högtidsdagar och ser positivt på att så görs.
Reservation
Christer Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att uppmärksamma nationella
minoriteters högtidsdagar.
Förslagsställaren hänvisar och redogör för hur viktigt det är att Växjö
kommun och kommuns samtliga skolor arbetar med att stärka nationella
minoriteter och uppmärksamma nationella minoriteters högtidsdagar.
Förslagsställaren föreslår att Växjö kommun ska besluta att kommunen
ska uppmärksamma nationella minoriteters högtidsdagar.
Förslagsställaren lägger särskilt fokus vid uppmärksammande av
minoriteters högtidsdagar i skolan. Ett sådant uppmärksammande måste
enligt förslagsställaren ske på rätt sätt så att det inte blir ett utpekande
av barn.
Förslagsställaren hänvisar till de lagar som omfattar nationella
minoriteter och redogör att Sverige har fem erkända minoriteter, som
har särskilda rättigheter: judar, romer, samer, sverigefinnar och
tornedalingar. En viktig del av den nationella minoritetspolitiska
strategin är åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas
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rättigheter och det vill förslagsställaren säkerställa.
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 17 november
2021 att överlämna beslutanderätten i ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 8/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att skollag och
läroplan innefattar uppdrag kring nationella minoriteter. Respektive
skolenhet ansvarar för att ge alla elever kunskap om nationella
minoriteters historia och kultur.
Växjö kommun flaggar officiellt för samtliga nationella minoriteter som
har flagga.
Kommunstyrelsen konstaterar samtidigt att det finns fler möjligheter för
kommunens verksamheter att uppmärksamma nationella minoriteters
kultur och högtidsdagar och ser positivt på att så görs.
-Kommunchefens yttrande daterat 2021-01-20.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.
Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till hållbarhetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt hållbarhetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 98

Dnr 2021-00070

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen för 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen.
Bakgrund
Tidigare år har en redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen för föregående år varit med i årsrapporten. En ny
mallstruktur för årsrapporter gör att redovisningen istället presenteras
som ett eget ärende från och med 2021.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 27 januari 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. En rapport över
kommunfullmäktiges uppdrag bifogas också ärendet. I rapporten finns
även uppdrag med från tidigare år som inte är genomförda.
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§ 99

Dnr 2021-00074

Koncernbidrag till VKAB och utdelning till Växjö
kommun 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen om koncernbidraget till VKAB
och utdelningen till Växjö kommun 2021.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och Maria Garmer (V) reserverar sig
mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:
Vi reserverar oss mot ovanstående beslut. Vi är medvetna om att
kommunfullmäktige har beslutat om denna utdelning. Vi anser dock att
det är felaktigt att göra så omfattande uttag med syftet att finansiera
delar av kommunens verksamhet. Växjöbostäder ska enligt beslutet dela
ut 98,9 miljoner kronor till Växjö kommun, vilket kan få negativa
konsekvenser för bolaget.
Bakgrund
Växjö Kommunföretag AB har i § 7/2021 fattat följande beslut:
1. Styrelsen för VKAB fastslår att koncernbidrag till VKAB ska lämnas för
att täcka det skattemässiga underskottet i VKAB på 15,7 mkr. Fördelning
av koncernbidrag kan ske efter att beräkningar genomförts som tar
hänsyn till skatteeffekter i bolagen samt regler om
ränteavdragsbegränsningar enligt de nya avdragsbegränsningsreglerna i
24 kap IL som trädde i kraft den 1 januari 2019.
2. Styrelsen för VKAB konstaterar att utdelning till Växjö Kommun ska
lämnas med 123,3 miljoner kronor.
Av protokollet framgår även följande:
I Växjö kommuns budget för 2021 står följande:
• Växjö Energi AB (VEAB) lämnar årlig utdelning till VKAB med 4,9
mkr för vidareutdelning till Växjö kommun.
• Växjöbostäder AB ska under perioden 2019-2022 lämna utdelning
till VKAB med 98,9 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun.
Utdelningen avser finansiering av kommunens
bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social
sammanhållning samt åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet
för personer som kommunen har ett särskilt ansvar med
hänvisning till 5 § i Lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag.
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• Videum ska under 2021 lämna utdelning till VKAB med 0,5 mkr
för vidareutdelning till Växjö kommun.
Utdelning från VKAB till Växjö kommun avseende räkenskapsåret 2021
sker med 19 mkr. Av dessa skall 7 mkr fördelas och bäras av
dotterbolagen enligt följande fördelning: Videum med 2,71 mkr, Vöfab
med 2,72 mkr, Vidingehem med 0,13 mkr samt Växjöbostäder med 1,44
mkr.
Beslut om utdelning sker på årsstämman i respektive bolag.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 71/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen noterar informationen om koncernbidraget till VKAB
och utdelningen till Växjö kommun 2021.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-02-01.
-Beslut VKAB § 7/2021.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
VKAB
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§ 100

Dnr 2019-00548

En ny version av Växjödeklarationen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till
Växjödeklaration enligt till ärendet bilagt förslag.
2. Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in aktörer att ställa sig
bakom Växjödeklarationen och lansera den under Earth Week
2021.
Reservation
Christer Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
År 2015 togs den så kallade Växjödeklarationen fram. Deklarationen
skrevs under av Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Sustainable
Småland, och beskrev hur vi i Växjö arbetar med olika delar av
klimatfrågan för att nå klimatmålen. I deklarationen avkrävdes också
agerande från svenska regeringen och europeiska kommuner.
Deklarationen överlämnades till representanter för regeringen och
Energy Cities under Earth Week 2015.
Kommunfullmäktige beslutade i § 215/2019, som ett svar på ett
medborgarförslag om att kommunen borde utlysa klimatnödläge, att
uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ny Växjödeklaration, där Växjö
uppmanar Sveriges regering och europeiska kommuner att agera för en
fossilbränslefri framtid, efter det att hållbarhetsprogrammet var antaget.
På kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober 2019 beslutades att
uppdra åt kommunchefen att verkställa detta framtagande.
I november 2020 presenterades ett förslag på tillvägagångssätt för
arbetet med en ny Växjödeklaration för kommunstyrelsens
hållbarhetsutskott. Förslaget gick i korthet ut på att den nya
deklarationen skulle bygga på det Klimatkontrakt som Växjö kommun
skrev under i december 2020.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 5/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till
Växjödeklaration, se bilaga.
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2. Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in aktörer att ställa sig
bakom Växjödeklarationen och lansera den under Earth Week
2021.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-01-19.
-Förslag till Växjödeklaration 2021.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunstyrelsen avslår förslaget till ny
Växjödeklaration.
Magnus Wåhlin (MP) med instämmande av Catharina Winberg (M),
Gunnar Nordmark (L), Rose-Marie Holmqvist (S), Maria Garmer (V),
Oliver Rosengren (M) och Thomas Magnusson (C): Bifall till
hållbarhetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt hållbarhetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
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§ 101

Dnr 2020-00585

Reviderad målsättning och handlingsplan för
Fairtrade
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta den reviderade
målsättningen och handlingsplanen för den offentliga
konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter i Växjö
kommunkoncernen 2021 - 2022.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att arbeta för en
omdiplomering för 2021 och 2022.
Reservation
Christer Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
Inför förnyelseansökan av Växjö som en Fairtrade City behöver Växjö
kommunkoncern revidera sin målsättning och handlingsplan för arbetet
med att öka den offentliga konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter
under 2021 och 2022.
Växjö kommun diplomerades som en Fairtrade City första gången i
oktober 2008.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 6/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta den reviderade
målsättningen och handlingsplanen för den offentliga
konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter i Växjö
kommunkoncernen 2021 - 2022.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att arbeta för en
omdiplomering för 2021 och 2022.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-01-21.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunstyrelsen avslår den reviderade
målsättningen och handlingsplanen för den offentliga konsumtionen av
Fairtrade-märkta produkter i Växjö kommunkoncernen 2021 - 2022.
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Magnus Wåhlin (MP) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S),
Maria Garmer (V) och Gunnar Nordmark (L): Bifall till
hållbarhetsutskottet förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt hållbarhetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
Alla nämnder och styrelser
För kännedom
Styrgruppen för Fairtrade City Växjö
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§ 102

Dnr 2020-00721

Klimatkontot 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela medlen på följande tre projekt:
- Kultur- och fritidsförvaltningen ”Satsning på integration,
läsförståelse och svenska med förstärkt mötesplats på
Tallgården”, 35 000 kronor.
- Tekniska förvaltningen ”Fler träd i centrum för ett bättre klimat
– lokalt och globalt!”, 108 000 kronor.
- Södra Smålands Avfall och Miljö AB ”Återbruksverkstad på
Norremarks kretsloppspark”, 132 000 kronor.
Bakgrund
Klimatkontot är ett gemensamt konto för Växjö kommunkoncern som
syftar till minskad klimatpåverkan. Kontot infördes 2010 och bygger på
att förvaltningar, bolag och SSAM betalar in en avgift baserad på sina
koldioxidutsläpp. Dessa medel kan sedan sökas av samma intressenter
och användas till projekt som ligger i linje med kontots syfte.
Information om möjligheten att söka och ansökningsförfarande görs
tillgänglig via intranätet och via mailutskick.
Medlen kan användas till projekt som innebär mindre investeringar,
informationsspridning eller beteendeförändring. Ansökningarna bedöms
framför allt utifrån kriterierna klimatnytta, innovation och
spridningspotential.
De tillgängliga medlen i Klimatkontot 2021 är 194 000 kr.
En jurygrupp inom kommunledningsförvaltningen har bedömt
ansökningarna och tagit fram förslag till föredelning av medel.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet ha i § 7/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att fördela medlen på följande tre projekt:
- Kultur- och fritidsförvaltningen ”Satsning på integration,
läsförståelse och svenska med förstärkt mötesplats på
Tallgården”, 35 000 kronor.
- Tekniska förvaltningen ”Fler träd i centrum för ett bättre klimat
– lokalt och globalt!”, 108 000 kronor.
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- Södra Smålands Avfall och Miljö AB ”Återbruksverkstad på
Norremarks kretsloppspark”, 132 000 kronor.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-01-28.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
För kännedom
Beviljade projekt
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§ 103

Dnr 2021-00059

Bidrag till samlingslokaler 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela driftbidrag på totalt 2 864 000
kronor för 2021 till föreningar som driver samlingslokaler enligt till
ärendet bilagt förslag.
Reservation
Christer Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
I kommunstyrelsens budget för 2021 finns 2 982 000 kronor att fördela
till föreningar som driver samlingslokaler i Växjö Kommun.
De föreningar som får bidrag över 100 000 kronor får dessa pengar
utbetalade vid två tillfällen under året.
Beslutsunderlag
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-01-28.
-Förslag till fördelning av medel.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunstyrelsen beslutar att fördela
driftbidrag på totalt 2 864 000 kronor för 2021 till föreningar som driver
samlingslokaler enligt till ärendet bilagt förslag, med ändringen att
IOGT-NTO Byggnadsförening inte beviljas något bidrag.
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande av Thomas Magnusson
(C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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.
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Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 14 röster
mot 1 röst för Christer Svenssons yrkande. Se omröstningsbilaga 1.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
Ekonomi- och finanschefen
Omröstningsbilaga 1
Ledamot
Andreas Olsson
(C)
Malin Lauber (S)
Oliver Rosengren
(M)
Catharina
Winberg (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
Thomas
Ja
Magnusson (C)
Ja
Ja

Nej

Avstår Ej
röstat

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Christer
Svensson (SD)
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§ 104

Dnr 2021-00068

Infrastrukturdepartementets remiss Ds 2020:20
Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning
av fordon m.m.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande yttrande
över remissen:
Kommunen ser positivt på aktuell översyn. Översynen kommer ge
Polisen och kommunerna tillsammans med Trafikverket utökade
möjligheter till flytt av skuldbelagda fordon. Utöver detta kommer
översynen leda till minskade kostnader för uppställning av flyttade
fordon.
Bakgrund
Växjö kommun har fått möjlighet att yttra sig över
Infrastrukturdepartementets remiss Ds 2020:20 Uppdrag om översyn av
lagstiftningen om flyttning av fordon m.m.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 100/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande yttrande
över remissen:
Kommunen ser positivt på aktuell översyn. Översynen kommer ge
Polisen och kommunerna tillsammans med Trafikverket utökade
möjligheter till flytt av skuldbelagda fordon. Utöver detta kommer
översynen leda till minskade kostnader för uppställning av flyttade
fordon.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-02-22.
-Tekniska nämndens yttrande via planeringschefen i skrivelse 2021-0216.
Beslutet skickas till
Infrastrukturdepartementet
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 105

Dnr 2020-00740

Socialdepartementets remiss av promemorian Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende
bekostat av det allmänna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande i ärendet:
Växjö kommun har tagit del av promemorian och instämmer i förslagen
om en inskränkning i rätten till efterlevandestöd för barn eller unga som
får vård eller boende bekostat av det allmänna.
Bakgrund
Växjö kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över
Socialdepartementets remiss av promemorian - Efterlevandestöd för
barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 88/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande i ärendet:
Växjö kommun har tagit del av promemorian och instämmer i förslagen
om en inskränkning i rätten till efterlevandestöd för barn eller unga som
får vård eller boende bekostat av det allmänna.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-02-15.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 16/2021 föreslagit följande
yttrande över promemorian:
Växjö kommun har tagit del av promemorian och instämmer i förslagen
om en inskränkning i rätten till efterlevandestöd för barn eller unga som
får vård eller boende bekostat av det allmänna.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 106

Dnr 2020-00760

Boverkets remiss av Förslag till Boverkets
föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande yttrande
över remissen:
Vi bedömer att det finns ett antal frågeställningar som behöver
förtydligas och understrykas ytligare.
• Hur ser planen ut för utvecklingen av klimatdeklarationerna, hur följer
myndigheterna upp inlämnade data. Hur säkerställer man att man är på
rätt väg.
• Vi ser även behovet av en tydlig avgränsning för vilka regler och krav
som kommer att ställas på byggherren så att vi kan följa upp de ställda
kraven.
• Vi ser ett behov av att tydliggöra konsekvens av för hög
klimatpåverkan.
• Vi vill understryka bedömningen som är gjord av Boverket om vikten av
en enhetlig beräkningsmetod är en av förutsättning för att nå ett
framtida mål.
• Vi vill understryka bedömningen som är gjord av Boverket om en
enhetlig klimatdatabas är en förutsättning för att nå ett framtida mål.
• I materialet diskuteras tidpunkt för inlämnande av dokumentet. Vi tror
inte att det är rimligt att koppla inlämnad dokumentation till erhållandet
av slutbesked. Dokumentationen inom byggproduktion är idag redan
omfattande och efterfrågad dokumentation i sig är omfattande på en
nivå som branschen inte är van vid.
• Kostnaderna för klimatdeklarationen behöver beräknas och dess
konsekvenser för produktionspriset beaktas.
Vi ser det som positivt om klimatdeklarationerna som slutmål har att
dokumentera en helhetsbild av en byggnads klimatprestanda utifrån att
de når de önskade effekterna.
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Vi förstår och delar uppfattning kring att krav avseende hållbarhet är
vårt fokus. Vi ser även att det måste göras en helhetsöversyn av samtliga
ställda krav som härleder till hållbarhet så att det blir en enhetlig linje.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att lämna yttrande över Boverkets
remiss av Förslag till Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för
byggnader.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 102/2021 föreslagit följande beslut:
Vi bedömer att det finns ett antal frågeställningar som behöver
förtydligas och understrykas ytligare.
• Hur ser planen ut för utvecklingen av klimatdeklarationerna, hur följer
myndigheterna upp inlämnade data. Hur säkerställer man att man är på
rätt väg.
• Vi ser även behovet av en tydlig avgränsning för vilka regler och krav
som kommer att ställas på byggherren så att vi kan följa upp de ställda
kraven.
• Vi ser ett behov av att tydliggöra konsekvens av för hög
klimatpåverkan.
• Vi vill understryka bedömningen som är gjord av Boverket om vikten av
en enhetlig beräkningsmetod är en av förutsättning för att nå ett
framtida mål.
• Vi vill understryka bedömningen som är gjord av Boverket om en
enhetlig klimatdatabas är en förutsättning för att nå ett framtida mål.
• I materialet diskuteras tidpunkt för inlämnande av dokumentet. Vi tror
inte att det är rimligt att koppla inlämnad dokumentation till erhållandet
av slutbesked. Dokumentationen inom byggproduktion är idag redan
omfattande och efterfrågad dokumentation i sig är omfattande på en
nivå som branschen inte är van vid.
• Kostnaderna för klimatdeklarationen behöver beräknas och dess
konsekvenser för produktionspriset beaktas.
Vi ser det som positivt om klimatdeklarationerna som slutmål har att
dokumentera en helhetsbild av en byggnads klimatprestanda utifrån att
de når de önskade effekterna.
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Vi förstår och delar uppfattning kring att krav avseende hållbarhet är
vårt fokus. Vi ser även att det måste göras en helhetsöversyn av samtliga
ställda krav som härleder till hållbarhet så att det blir en enhetlig linje.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-02-22.
-VKAB:s yttrande i ärendet där följande framgår:
Bolagen bedömer att det finns ett antal frågeställningar som behöver
förtydligas och understrykas ytligare.
• Hur ser planen ut för utvecklingen av klimatdeklarationerna, hur följer
myndigheterna upp inlämnade data. Hur säkerställer man att man är på
rätt väg.
• Vi ser även behovet av en tydlig avgränsning för vilka regler och krav
som kommer att ställas på byggherren så att vi kan följa upp de ställda
kraven.
• Vi ser ett behov av att tydliggöra konsekvens av för hög
klimatpåverkan.
• Vi vill understryka bedömningen som är gjord av Boverket om vikten av
en enhetlig beräkningsmetod är en av förutsättning för att nå ett
framtida mål.
• Vi vill understryka bedömningen som är gjord av Boverket om en
enhetlig klimatdatabas är en förutsättning för att nå ett framtida mål.
• I materialet diskuteras tidpunkt för inlämnande av dokumentet. Vi tror
inte att det är rimligt att koppla inlämnad dokumentation till erhållandet
av slutbesked. Dokumentationen inom byggproduktion är idag redan
omfattande och efterfrågad dokumentation i sig är omfattande på en
nivå som branschen inte är van vid.
• Vi delar inte remissens skrivningar kring att det medför en marginell
kostnadsökning för det totala produktionspriset. Alla kostnader som
läggs till en produktionskostnad drabbar i slutändan kund. Risk finns
också för minskat antal anbud då processen ”krånglas” till med
ytterligare administration.
• Vi bedömer att den faktiska kostanden för att utföra en
klimatdeklaration underskattas då det inte bara är administrativa
kostnader som tillkommer. Vi ser en kostnad för den kompetens som
behövs tas in för att nå de krav som ställs.
Vi ser det som positivt om klimatdeklarationerna som slutmål har att
dokumentera en helhetsbild av en byggnads klimatprestanda utifrån att
de når de önskade effekterna.
Beslutet skickas till
Boverket
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För kännedom
VKAB
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§ 107

Dnr 2021-00049

Samråd av översiktsplan 2035 Ljungby kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:
Växjö kommun är positiva till granskningsförslag för Ljungby kommuns
översiktsplan 2035 och lämnar följande synpunkter.
Växjö kommun är positiva till den utveckling som föreslås i
översiktsplanen för Ljungby kommun tillsammans med det digitala
upplägget samt det gemensamma arbetet med att ta fram och tillämpa
ett verktyg för konsekvensbedömning. Beskrivningen av de
mellankommunala frågorna kan förtydligas och fördjupas men i övrigt
har Växjö kommun inget att erinra mot granskningsförslaget.
Bakgrund
Växjö kommun har givits tillfälle att yttra sig över granskningsförslag för
Ljungby kommuns översiktsplan 2035.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 104/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:
Växjö kommun är positiva till granskningsförslag för Ljungby kommuns
översiktsplan 2035 och lämnar följande synpunkter.
Växjö kommun är positiva till den utveckling som föreslås i
översiktsplanen för Ljungby kommun tillsammans med det digitala
upplägget samt det gemensamma arbetet med att ta fram och tillämpa
ett verktyg för konsekvensbedömning. Beskrivningen av de
mellankommunala frågorna kan förtydligas och fördjupas men i övrigt
har Växjö kommun inget att erinra mot granskningsförslaget.
Kommunchefen har i en skrivelse den 18 februari 2021 redogjort för
ärendet och lämnat ett förslag till yttrande.
Beslutet skickas till
Ljungby kommun
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§ 108

Dnr 2018-00120

Beslut om utställning av förslag till ny översiktsplan
för Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att förslag till ny översiktsplan för
Växjö kommun kan ställas ut.
2. Kommunstyrelsen godkänner upprättad samrådsredogörelse.
3. Kommunstyrelsen godkänner förslag till hållbarhetsbedömning
inklusive MKB och att samråda denna.
Bakgrund
Översiktlig planering handlar om att kunna sätta enskilda beslut och
åtgärder som rör samhällsbyggande i ett större rumsligt och tidsmässigt
sammanhang, så att de sammantaget leder till en önskvärd framtid.
Kommunstyrelsen gav 2018-03-06 § 117 kommunchefen i uppdrag att ta
fram en ny digital översiktsplan som grund för en levande översiktlig
planering.
Kommunstyrelsen godkände 2019-05-28 § 208 förslag till
utvecklingsstrategi för Växjö kommun 2050 för att ligga till grund för
fortsatt arbete med översiktsplanen.
Förslag till ny översiktsplan för Växjö kommun var på samråd mellan 18
november 2019 och 17 januari 2020. Över 50 yttranden inkom och finns
sammanställda i samrådsredogörelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 75/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att förslag till ny översiktsplan för
Växjö kommun kan ställas ut.
2. Kommunstyrelsen godkänner upprättad samrådsredogörelse.
3. Kommunstyrelsen godkänner förslag till hållbarhetsbedömning
inklusive MKB och att samråda denna.
Kommunchefen har i en skrivelse den 10 februari 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår följande:
Under 2020 har arbetet med att uppdatera och utveckla översiktsplanen
genomförts med grund i de synpunkter som inkom under samrådet.
Upplägg för digitala mötesformer har planerats och kommer att
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genomföras under hela utställningen.
Förslag till ny översiktsplan för Växjö kommun har genomgått flera
förändringar sen samrådet. De större förändringarna som genomförts är
• användandet av StoryMaps som digital plattform,
• utvecklingen av landsbygden har fördjupats genom riktlinjer för
byggande på jordbruksmark, motivering och presentation av
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen samt
utpekande av landsbygdnoder,
• en större översyn och förändring av stadens
utbyggnadsområden,
• vilket även föranlett förändring av utvecklingsinriktningen
(tidigare utvecklingsstrategin) till att bara peka ut en regional
kärna istället för fyra och med ett större fokus på en rund stad
med täta stråk samt
• en fördjupning av utvecklingen kring området för nytt
akutsjukhus med tillhörande station i Räppe.
Kommunen ska låta planförslaget ställas ut under minst två månader.
Under utställningen ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för
granskning. Kommunen ska också se till att samrådsredogörelsen och
det förslag som samrådet har avsett finns tillgängliga. Planförslaget ska
särskilt delges länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs.
Översiktsplanen finns enbart digital och består av delarna
utvecklingsinriktning, mark- och vattenanvändning, riksintressen,
hänsyn och tillhörande hållbarhetsbedömning.
Syftet med översiktsplanen är
• att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön,
• att ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden
ska användas,
• att ge vägledning om hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras,
• att redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressena
och miljökvalitetsnormerna.
Förslag till ny översiktsplan finns tillgänglig på https://arcg.is/0bWa5L.
Planens konsekvenser redovisas i tillhörande Hållbarhetsbedömningen.
Syftet med hållbarhetsbedömningen är att säkerställa att
översiktsplanen leder oss mot en hållbar utveckling.
Följande dokument kommer att godkännas tillsammans med
översiktsplanen:
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• Hållbarhetsbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning
• Samrådsredogörelse
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
För kännedom
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 109

Dnr 2020-00777

Projektdirektiv för framtagande av
bostadsförsörjningsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en
bostadsförsörjningsplan med utgångspunkt från framtaget
projektdirektiv, bilaga 1.
Bakgrund
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
ska varje kommun med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar
för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Kommunfullmäktige
fattade 2017-03-21 beslut om nu gällande bostadsförsörjningsprogram.
För att uppfylla lagstiftningens krav behöver nya riktlinjer godkännas
före nästa val 2022.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 83/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en
bostadsförsörjningsplan med utgångspunkt från framtaget
projektdirektiv, bilaga 1.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-02-01.
-Bilaga 1 projektdirektiv för bostadsförsörjningsplan.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§ 110

Dnr 2018-00496

Slutredovisning av statsbidrag för att minska och
motverka segregation
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att ansöka om
fortsatta statsbidrag mot segregation till Delegationen mot
segregation senast 2021-03-31.
Bakgrund
Som en av 32 kommuner med områden med stora socioekonomiska
utmaningar fördelade regeringen särskilt riktade statsbidrag till Växjö
kommun för ett långsiktigt arbete med att förebygga och minska
segregation. Urvalet baseras på följande fyra kriterier som kännetecknar
socioekonomisk status; arbetslöshet, sysselsättningsgrad,
utbildningsnivå och valdeltagande. Satsningen pågick mellan 2018 2020 och Växjö kommun tilldelades 10 661 000 kronor årligen.
Statsbidraget administrerades av Tillväxtverket, men ansvarig
myndighet var Delegationen mot segregation (Delmos).
I ansökan från Växjö kommun samt i redovisning av insatserna för 2018
och 2019 har framförallt två målgrupper identifierats; kvinnor i
utanförskap samt barn och unga.
Vid en uppföljning av de indikatorer som satts upp i ansökan blev det
uppenbart att några insatser behövde förstärkas 2020 för att nå ett
önskvärt resultat. En tredjedel vardera av statsbidraget fördelades
därför till nämnden för arbete och välfärd, kommunstyrelsen och
utbildningsförvaltningen.
De medel som fördelades till nämnderna skulle gå specifikt till insatser
som har bäring på dessa målgrupper och indikatorer. Det handlade om:
- brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser
- insatser för att höja skolresultatet bland utrikes födda samt
- insatser för att fler nyanlända kvinnor ska komma i arbete eller studier.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 105/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
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2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att ansöka om
fortsatta statsbidrag mot segregation till Delegationen mot
segregation senast 2021-03-31.
Kommunchefen har i en skrivelse den 19 februari 2021 lämnat en
redovisning av hur kommunen använt statsbidrag för att minska och
motverka segregation. Kommunchefen har även bilagt slutrapporten till
Tillväxtverket till ärendet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
För kännedom
Utbildningsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 111

Dnr 2020-00727

Attesträtt kommunchef i kommunstyrelsens
attestförteckning över beslutsattestanter och
ersättare 2021 från februari
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ändring av kommunchefens attesträtt i
kommunstyrelsens attestförteckning över beslutsattestanter och
ersättare 2021 från februari.
Bakgrund
Enligt kommunstyrelsens beslut har kommunchefen delegation på att
utse beslutsattestanter och ersättare inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde. Attesträtt för kommunchef tas i särskilt ärende av
nämnd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 85/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner ändring av kommunchefens attesträtt i
kommunstyrelsens attestförteckning över beslutsattestanter och
ersättare 2021 från februari.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-02-04-Förteckning över beslutsattestanter och ersättare - attesträtt
kommunchef.
Beslutet skickas till
Ekonomi- och finanschefen
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§ 112

Dnr 2020-00602

Medborgarförslag om att öppet redovisa
medborgarnas upplevelse av kundservice gällande
kontaktcenter
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till
kommunstyrelsen att verkställa enligt kommunchefens förslag i
skrivelse daterad 2021-02-01.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att öppet redovisa
medborgarnas upplevelse av kundservice gällande kontaktcenter. Efter
samtal med kontaktcenter bör man få svara på frågor om hur man
upplevde den service man fick. Förslagsställaren menar att resultatet av
dessa frågor öppet ska redovisas för kommunens invånare.
Förslagsställaren menar också att om ett sådant system för att följa
dessa frågor inte finns så ska det upphandlas. Förslagsställaren menar
att redovisningen ska redovisas för hela kontaktcenter, dock ej på
individnivå.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 81/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till
kommunstyrelsen att verkställa enligt kommunchefens förslag i
skrivelse daterad 2021-02-01.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-02-08.
Kommunchefen har i en skrivelse den 1 februari 2021 yttrat sig över
medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår att vi mäter idag ett antal
olika saker som ställs efter samtal med vårt kontaktcenter. Exempel
engagemang, enkelhet, nöjdhet, kunskap med mera. Detta kan vi på ett
enkelt sätt löpande redovisa på vår webbplats vaxjo.se.
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§ 113

Dnr 2020-00577

Medborgarförslag om att utreda möjligheten för
företag att etablera sig i Furuby
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att kommunen
arbetar på en rad olika sätt för att möjliggöra för företag att etablera sig
på landsbygden. Exempel på detta är Växjö kommuns nya översiktsplan
som är under framtagande och landsbygdsplanen som antogs av
kommunfullmäktige i november 2020.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit som beskriver ett växande
invånarantal i Furuby socken, med en rik förekomst av föreningsliv, men
med begränsat antal etablerade näringsidkare. Förslagslämnaren ställer
frågan om det har gjorts någon undersökning kring huruvida det är
möjligt att inom ramen för översiktsplan sålla marken och öppna upp för
företagande i Furuby, samt föreslår att samråd skall ske mellan kommun,
företag i Växjö och Kronoberg, invånare i Furuby och exploatörer om
behov av företagande i Furuby. I förslaget uppmanas Växjö kommun att
besluta om följande:
(1) ge i uppdrag att besluta om att det tillsätts ett samråd med berörda
parter för att utröna förutsättningarna för att få till stånd företagande i
Furuby socken
(2) ge i uppdrag att besluta om att kommunens tjänstemän får i uppdrag
att genomföra de undersökningar som krävs för att utröna om det går
att förlägga företagande i Furuby med avseende på översiktsplanen för
kommunen
(3) ge i uppdrag att besluta om att kommunens tjänstemän får i uppdrag
att genomföra de undersökningar som krävs för att utröna om det går
att förlägga företagande i Furuby med avseende på detaljplan för Furuby
(4) att kommunfullmäktige antar att det bör vara Växjö kommuns vilja
och vision att företagande ska växa på landsbygden
(5) att kommunfullmäktige antar att det bör utformas en strategi för hur
företagande kan växa på landsbygden
(6) att kommunens politiker och tjänstemän besöker
byalagen/sockenråd runt om i kommunen med jämna mellanrum för att
skapa kontakt med invånarna, att utröna förutsättningar för att
kommunens arbete ska blomstra i den socken/byalag som man besöker
(7) att uppdraga på kommunens tjänstemän att skapa ett kalendarium
för vilka sockenlag/byalag per 6 månader (löpande) och samråda med
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kommunens politiker om dessa tillfällen passar, samt boka in dem så att
kommunens invånare får kännedom om dem i god tid före mötets
öppnande
(8) att uppdraga på kommunens tjänstemän att utveckla en strategi för
hur kultur och kulturutövande kan främjas inom kommunens alla delar
(socken och byalag
(9) att den strategi som föreslagits i (8) attsatsen kommer
kommunfullmäktige till dels så att den kan komma upp för beslut.
(10) Vid positivt beslut (9) attsatsen ska kommunens tjänstemän arbeta
efter att strategin sätts i verket i (a) handlingsplaner (b) övriga
handlingar som rör kultur och landsbygd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 82/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att kommunen
arbetar på en rad olika sätt för att möjliggöra för företag att etablera sig
på landsbygden. Exempel på detta är Växjö kommuns nya översiktsplan
som är under framtagande och landsbygdsplanen som antogs av
kommunfullmäktige i november 2020.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-02-15.
-Kommunchefens yttrande daterat 2021-02-04 där följande framgår:
Växjö kommun har i beslutad landsbygdsplan identifierat sju
utvecklingsområden för en hållbar landsbygdsutveckling:
• Boende
• Kommunikationer och infrastruktur
• Service
• Arbete och näringsliv
• Natur, kultur och rekreation
• Den trygga platsen
• Föreningsliv
Inom respektive utvecklingsområde beskrivs insatser som skall bidra
positivt till att nå riktningsmålen. Vad gäller näringsliv vill kommunen
värna och främja företagsklimatet i tätorter och på landsbygden.
Särskilda insatsområden som identifierats är att
• skapa förutsättningar för besöksnäring med fokus på natur-,
mat- och design,
• samverka med privata fastighetsägare och markägare för att
skapa miljöer med olika attraktivitetsfaktorer, för olika typer av
verksamheter,
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• samverka med lokala producenter och odlare samt öka de
ekologiska och/eller svenska livsmedelsinköpen.
Hänsyn till dessa utvecklingsområden har tagits i det pågående arbetet
med att ta fram ny översiktsplan för Växjö kommun. Förslaget till ny
översiktsplan kommer att, efter beslut från Kommunfullmäktige, ställas
ut under 2021, och olika dialogformer är planerade att genomföras med
syfte att informera om och diskutera innehållet i den framtagna planen. I
dessa forum kommer berörda intressenter att få möjlighet att framföra
synpunkter på förslaget. Möjlighet till yttrande kommer att finnas i
samband med att förslaget presenteras, och vi välkomnar Furuby
sockenlag att aktivt delta i denna process.
Vad beträffar punkterna 6 till 7: Växjö kommun har regelbundna träffar
med samhällsföreningar i tätorterna och på landsbygden, enligt ett
rullande schema. Dessa dialogmöten förbereds enligt följande;
-Kontakt tas med föreningen som får ge förslag till teman som skall tas
upp på mötet.
-Kommunledningen och berörda chefer inom förvaltningen tillfrågas om
medverkan.
-Kommunikationsavdelningen utformar ett vykort som går ut till
hushållen i det postnummerområde som berörs.
-Annonsering sker i dagspress och via sociala medier.
Under 2020 har kommunen bjudit in alla samhällsföreningar till digitala
möten vid två tillfällen, och med olika teman. Detta kommer fortsätta så
länge pandemin förhindrar fysiska möten.
Vad beträffar punkterna 8 – 10 har Växjö kommun i uppdrag att aktivt
arbeta med kultur i hela kommunen. Exempel på detta är satsningen
”Scensommar” där kulturupplevelser organiseras på olika platser runt
om i kommunen. Ett annat exempel är ”MAT” där möjlighet ges för hela
kommunens matproducenter att uppmärksammas. Permanent
kulturverksamhet utgår från befolkningsandel på respektive ort,
exempelvis vid prioritering av biblioteksfilialer. Kulturutveckling är en
viktig del i framtagandet av ny översiktsplan, och vi hänvisar därmed
även i denna fråga till den planerade utställningen och dialogprocess.
Föreningar, grupper och enskilda har också möjlighet att via tjänsten
”direktservice – kultur” ansöka om ekonomiskt stöd för olika insatser
inom kulturområdet. Kontakta kultur- och fritidsnämnden för råd och
vägledning.
Eftersom frågan är en del av det pågående arbetet med framtagande av
ny översiktsplan, samt arbete med regelbundna träffar med
samhällsföreningar i tätort och på landsbygden, görs bedömningen att
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föreslaget ej påverkar kostnaden utan ligger inom ramen för befintlig
verksamhet.
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§ 114

Dnr 2020-00594

Medborgarförslag om rätten till äldreboende och
KPRs roll
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att de kriterier
som finns idag för bedömning av behovet av plats i särskilt boende har
tagits fram för att följa lagstiftning och vägledande rättspraxis.
Kriterierna finns på hemsidan, i nämndens vägledning för
biståndsbedömning, men det ska ses över om de bör finnas på ett mer
lättåtkomligt ställe än enbart som del av ett större dokument.
Organisationen för KPR har omstrukturerats under första delen av
denna mandatperiod, vi bedömer att den behöver en tid att arbeta innan
det är lämpligt att utvärdera den nya organisationen kring KPR.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit som bl.a. gäller handläggning,
kriterier och information gällande biståndsansökningar om särskilt
boende enligt socialtjänstlagen.
Förslagen gällande biståndsbedömning av ansökningar till särskilt
boende är i korthet att:
• Ändra rutinerna för handläggning av ansökan om särskilt boende,
då förslagsställaren menar att det i vissa fall inte inhämtas
tillräckligt mycket information från den sökande.
• Ändra nämndens kriterier för biståndsbedömningsbedömning av
rätten till plats i särskilt boende, efter en remiss till
pensionärsföreningarna och Växjö kommunala pensionärsråd
• Att efter genomförd remissrunda formulera nämndens nya
kriterier för biståndsbedömningsbedömning av rätten till plats i
särskilt boende enkelt och tydligt och lägga ut dessa på
kommunens hemsida.
Förslaget tar även upp att stärka det kommunala pensionärsrådets roll
genom att införa ett äldreperspektiv i alla kommunala frågor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 58/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att de kriterier
som finns idag för bedömning av behovet av plats i särskilt boende har
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tagits fram för att följa lagstiftning och vägledande rättspraxis.
Kriterierna finns på hemsidan, i nämndens vägledning för
biståndsbedömning, men det ska ses över om de bör finnas på ett mer
lättåtkomligt ställe än enbart som del av ett större dokument.
Organisationen för KPR har omstrukturerats under första delen av
denna mandatperiod, vi bedömer att den behöver en tid att arbeta innan
det är lämpligt att utvärdera den nya organisationen kring KPR.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-01-25.
-Omsorgsnämndens yttrande i § 144/2020.
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§ 115

Dnr 2021-00061

Motion om att avveckla Växjö kommuns ägande i
Småland Airport - Maria Garmer (V) och Johnny
Werlöv (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Bakgrund
Maria Garmer (V) och Johnny Werlöv (V) har lämnat in en motion med
följande innehåll:
Växjö kommun subventionerar Småland Airport med växjöbornas
skattepengar. Mycket talar för att flygandet kommer att minska flera år
framöver, vilket medför att flygplatsen sannolikt kommer att vara i
behov av ökade bidrag. När skattepengar läggs på infrastruktur är det
satsningar på en klimatanpassad samhällsomställning som ska
prioriteras. Ett fortsatt ägande i Småland Airport går emot
målsättningen med minskade utsläpp. Klimatet kräver en omställning till
fossilfrihet i alla samhällssektorer.
Flygets totala klimatpåverkan står för lika stora utsläpp som hela
personbilstrafiken i Sverige (Naturvårdsverket 2020). Det är ohållbart
med ett ökat antal flygresor, vilket gäller även om det någon gång i
framtiden går att driva flygplan med biobränsle. Antalet flygplatser i
Sverige måste anpassas efter behov som bygger på samhällsnytta och
krisberedskap. I södra Sverige finns idag ett stort antal flygplatser och
nyttan av dessa behöver utredas. Flygplatser som drivs främst för
kommersiellt bruk bör därför inte ägas av kommuner och regioner.
Mot denna bakgrund yrkar Vänsterpartiet
att Växjö kommun utreder och planerar för hur kommunen på ett
skyndsamt och ansvarsfullt sätt kan avveckla sitt ägande i Småland
Airport.
att alla former av eventuella kommande driftbidrag ska vara villkorade
och riktade till krisberedskap.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 59/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
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-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-01-25.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Magnus Wåhlin (MP):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande av Gunnar Nordmark (L),
Oliver Rosengren (M), Thomas Magnuson (C), Jon Malmqvist (KD) och
Christer Svensson (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Julia Berg (S) med instämmande av Malin Lauber (S):
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till den
skrivelse socialdemokraterna lämnat in till kommunstyrelsen den 26
januari 2021 där en utredning om flygplatsen föreslås som ska titta på
följande:
•
•
•
•

Hur flygplatsens ägarskap och ägardirektiv kan se ut framöver.
Vilken roll flygplatsen kan spela i den regionala utvecklingen och
tillväxten i framtiden.
Om och hur flygplatsen (på nytt) kan bli självfinansierad.
Hur samhällsviktiga funktioner såsom sjuktransporter och
krisberedskap ska lösas om flygplatsen av någon anledning inte
går att bruka.

Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 116

Dnr 2021-00095

Ansvarig utgivare för webbsändningar av
kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige utser ordförande Bo Frank (M) till ansvarig
utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden
på www.vaxjo.se.
2. Kommunfullmäktige utser 1:e vice ordförande Cheryl Jones Fur
(MP) till ersättande ansvarig utgivare vid ordförande Bo Franks
frånvaro.
3. Utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under
sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande
ansvarar själv för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon kan
begå. Detta ska kommunfullmäktiges presidium informera om vid
varje fullmäktiges sammanträde.
Bakgrund
Växjö kommun direktsänder fullmäktiges sammanträden i webb-tv på
sin webbplats www.vaxjo.se. Man kan även se sändningen i efterhand.
Myndigheten för press, radio och tv anger att en sändningen måste
registreras hos dem om:
•
•
•

Din sändning är riktad till allmänheten.
Du direktsänder ett program.
Du sänder ett förinspelat program på en bestämd tid.

I samband med registreringen måste man även ange en ansvarig
utgivare för sändningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 86/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige utser ordförande Bo Frank (M) till ansvarig
utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden
på www.vaxjo.se.
2. Kommunfullmäktige utser 1:e vice ordförande Cheryl Jones Fur
(MP) till ersättande ansvarig utgivare vid ordförande Bo Franks
frånvaro.
3. Utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under
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sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande
ansvarar själv för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon kan
begå. Detta ska kommunfullmäktiges presidium informera om vid
varje fullmäktiges sammanträde.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-02-15.
Kommunchefen har i en skrivelse den 5 februari 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår följande:
De formella kraven som ställs på en utgivare är att utgivaren ska vara
myndig, bosatt i Sverige, inte vara försatt i konkurs och inte ha
förvaltare, enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Utgivaren får utse en eller
flera ställföreträdare som kan ersätta utgivaren under kortare perioder,
exempelvis under semester eller sjukfrånvaro. De formella kraven på en
ställföreträdande utgivare är desamma som för en utgivare. Utgivaren
och i förekommande fall den ställföreträdande utgivaren ska också vara
angivna på kommunens webbplats. Ett uppdrag som utgivare kan
återkallas av den som utsett utgivaren och en utgivare kan även själv
avsäga sig sitt uppdrag.
Huvudregeln är att utgivaren är ansvarig för de yttrandefrihetsbrott som
begås under en grundlagsskyddad sändning. Yttrandefrihetsbrotten
utgörs av bland annat hets mot folkgrupp, förtal och offentliggörande av
sekretessbelagd handling. Den som drabbas av yttrandefrihetsbrott kan
rikta skadeståndsanspråk mot såväl utgivare som den som driver
verksamheten. Eftersom sändningarna sker i begränsad omfattning och i
princip endast omfattar direktsända debatter utgör sändningarna ett
sådant program som består i direktsändning av dagshändelser. Det
medför att kommunen visserligen behöva anmäla
sändningsverksamheten till Myndigheten för press, radio och tv, men att
reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen om bland annat
yttrandefrihetsbrott, ansvar och åtal inte är tillämpliga. Eventuella
överträdelser faller istället under allmänt åtal. Det innebär att var
person för sig svarar för sina yttranden under sändningen. Myndigheten
för press, radio och tv tar inte ut någon kostnad för anmälan om
sändningsverksamhet och ansvarig utgivare.
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Dnr 297092

Övrigt
Inga övriga frågor behandlas på sammanträdet.
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