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Maria Garmer (V)
Conny Lindahl (SD)

Ledamöter
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På grund av Coronapandemin genomförs
sammanträdet på distans via applikationen
Microsoft Teams
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Remiss av Region Kronobergs Länstransportplan (LTP) ............... 69
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§ 118

Dnr 302917

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

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 119

Dnr 2020-00496

Information från Public Partners om uppdrag med
anledning av skrivelse om utvärdering av Växjö
kommuns samlade insatser under covid19/Coronapandemin
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Tove Strömberg och Patrik Lidström från Public Partner informerar om
den utvärdering de tagit fram avseende Växjö kommuns samlade
insatser/beslut under Covid-19/Coronapandemin för perioden mars till
september 2020.
Utvärderingen har genomförts med anledning av kommunstyrelsens
beslut i § 265/2020:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att göra en
utvärdering av Växjö kommuns samlade insatser under covid-19
pandemin.
2. Utvärderingen ska redovisas senast i samband med
årsredovisning för 2020.
Det skriftliga utvärderingen är planerad att behandlas i
kommunstyrelsen den 4 maj 2021.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 120

Dnr 2020-00123

Redovisning (muntligt) av uppdrag med anledning
av skrivelse om att minska byråkratin för att skapa
ett bättre företagsklimat
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade i § 340/2020 följande beslut:
Kommunstyrelsen uppdrar åt processägaren för växande näringsliv och
fungerande arbetsmarknad att bilda en ”kvalitetsgrupp" kopplat till NKI
och inkomna synpunkter om exempelvis krångel. Detta för att få en
samlad bild av de synpunkter som inkommer och utifrån det föreslå
utvecklingsområden till processledningsgruppen.
På dagens sammanträde informerar Mikael Häggström,
näringslivsavdelningen, om de samlade insatser kommunen gör för att
servicesäkra myndighetsutövning. Målet är att det ska upplevas som
enkelt och smidigt att starta, etablera och driva företag i Växjö kommun.
Av den anledningen har det skapats ett förvaltningsövergripande team
för ”utveckling och kvalitetssäkring” som samlar upp alla inkomna
synpunkter på området för att få en samlad bild av utmaningarna.
Baserat på det föreslås utvecklingsområden som sedan lyfts för
prioritering och genomförande på de olika förvaltningarna.
Häggström går även igenom pågående och planerade
utvecklingsområden och informerar om de dialogmöten som hålls med
företagen i kommunen.
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§ 121

Dnr 340868

Information från kommunens revisorer om nytt
arbetssätt med mera
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Örjan Mossberg (V), ordförande i kommunens revisorer informerar om
följande:
-Nytt arbetssätt för revisionsrapporter.
-Den senaste upphandlingen av revisorskonsulter och auktoriserade
revisorer till VKAB-koncernen.
-Organisationen hos kommunens revisorer avseende personal.
-Den kommande revisionsrapporten som beslutas av revisorerna den 8
april inför behandling i kommunfullmäktige den 20 april.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 122

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Ordförande för VKAB, Catharina Winberg (M), informerar om följande:
-Genomförande av kommunfullmäktiges budget avseende
sammanslagning av de kommunala bostads- och fastighetsbolagen.
-Uthyrningsgraden för Vidingehem AB:s nya lägenheter på Östra
Lugnet.
-VEAB:s tillbyggnad/renovering av kontor på Kvarnvägen.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 123

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) informerar från sitt uppdrag som ledamot i
styrelsen för ICLEI. Jones Fur informerar även från en konferens
anordnat av SLU om biologisk mångfald.
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§ 124

Dnr 339978

Information från kommunledningsförvaltningen och
Företagsfabriken AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Kommunchef Monica Skagne informerar om följande:
-att kommunen (inklusive VKAB-koncernen) tecknat avtal med HRkonsulter om assistans med rekrytering av vissa chefstjänster.
-Det finns nu en utbildningsfilm för förtroendevalda om styrmodellen.
-Den pågående upphandlingen avseende en second opinion om
utredningen om en ny simhall.
-Uppdraget i budget för Växjö kommun för 2021 om sammanslagning av
de kommunala bostads- och fastighetsbolagen.
-Rekryteringen av en ny chef till den nya samhällsbyggnadsförvaltning
som ska skapas.
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§ 125

Dnr 2021-00118

Redovisning av KS ordförandes delegationsbeslut
om Länsstyrelsen Kronobergs remiss om lokal
trafikföreskrift om huvudled på väg 760 i Lammhult,
Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation enligt punkt 1.1 i
delegationsordningen om ärenden av brådskande natur där styrelsens
beslut inte kan avvaktas yttrat sig över Länsstyrelsen Kronobergs remiss
om lokal trafikföreskrift om huvudled på väg 760 i Lammhult, Växjö
kommun.
Enligt kommunallagens bestämmelser redovisas beslutet för
kommunstyrelsen.
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§ 126

Dnr 2021-00129

Redovisning av KS ordförandes delegationsbeslut
om Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss om lokala
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg
25 och väg 30 i samband med ny cirkulationsplats i
trafikplats Öjaby, Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens noterar redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation enligt punkt 1.1 i
delegationsordningen om ärenden av brådskande natur där styrelsens
beslut inte kan avvaktas yttrat sig över Länsstyrelsen i Kronobergs läns
remiss om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 25
och väg 30 i samband med ny cirkulationsplats i trafikplats Öjaby, Växjö
kommun.
Enligt kommunallagens bestämmelser redovisas beslutet för
kommunstyrelsen.
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§ 127

Dnr 2015-00761

Redovisning av KS ordförandes delegationsbeslut
om undertecknande av tilläggsavtal till projekt- och
genomförandeavtal för Växjö stations- och
kommunhus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation enligt punkt 1.1 i
delegationsordningen om ärenden av brådskande natur där styrelsens
beslut inte kan avvaktas undertecknat ett tilläggsavtal till projekt- och
genomförandeavtal för Växjö stations- och kommunhus.
Enligt kommunallagens bestämmelser redovisas beslutet för
kommunstyrelsen.
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§ 128

Dnr 2021-00156

Redovisning av KS ordförandes delegationsbeslut
om Yttrande till länsstyrelsens om tillfällig dispens
från sjötrafikföreskrift och tillfällig
sjötrafikföreskrift - Växjösjön
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation enligt punkt 1.1 i
delegationsordningen om ärenden av brådskande natur där styrelsens
beslut inte kan avvaktas yttrat sig över Länsstyrelsen i Kronobergs läns
remiss om tillfällig dispens från sjötrafikföreskrift och tillfällig
sjötrafikföreskrift - Växjösjön.
Enligt kommunallagens bestämmelser redovisas beslutet för
kommunstyrelsen.
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§ 129

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 22 februari till
28 mars 2021. Även liggare med förteckning över beslut från
planeringschefen, mark- och exploateringsingenjörer, markingenjörer
och förvaltningschefen redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 130

Dnr 2021-00014

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
-Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 23 februari, 2 mars
redovisas för kommunstyrelsen.
-Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från
4 mars redovisas för kommunstyrelsen.
-VKAB:s protokoll från 16 februari redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 131

Dnr 2020-00650

Medborgarförslag om LSS
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att uppdra till
kommunchefen att genomföra de förbättringar i informationen om LSS
på Växjö kommuns webbplats som föreslås av nämnden för arbete och
välfärd i § 15/2021. Arbetet ska genomföras i samarbete med HSV.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till Växjö kommun den 27 oktober
2020. Medborgarförslaget avser förbättringar av kommunens
information och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Medborgarförslaget består bland annat i att
tillgänglighetsanpassa information om LSS och annat relevant stöd för
personer som tillhör LSS personkrets eller har andra
funktionsnedsättningar.
Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten i ärendet till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 101/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att uppdra till
kommunchefen att genomföra de förbättringar i informationen om LSS
på Växjö kommuns webbplats som föreslås av nämnden för arbete och
välfärd i § 15/2021. Arbetet ska genomföras i samarbete med HSV.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-02-22.
-Nämnden för arbete och välfärds yttrande i § 15/2021 där följande
framgår:
Förvaltningen arbete och välfärd lämnar förslag på yttrande avseende
medborgarförslaget. Därtill föreslås att förbättringar genomförs av
information på Växjö kommuns webbplats.
Växjö kommuns webbplats omfattas sedan september 2020 av ett
lagkrav, webbdirektivet, som innebär att all information ska vara
tillgänglig för alla människor i samhället. Förvaltningen arbete och
välfärd har uppmärksammat möjligheter att göra förbättringar i
informationen om bland annat insatser enligt LSS, insatsen hemtjänst
och PO Kronoberg, för att uppnå kravet på tillgänglighet.
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Förbättringsmöjligheterna består exempelvis i att:
- Den lättlästa informationen om insatser till personer med
funktionsnedsättning inkluderar information om vilka insatser som
avser LSS.
- Viss lättläst information kompletteras med bildstöd.
- Den lättlästa informationen om ekonomiskt bistånd inkluderar
information om hur personer ska gå tillväga för att göra en digital
ansökan.
- Den lättlästa informationen kompletteras med information om
insatserna hemtjänst och boendestöd.
- Information om PO Kronoberg läggs in på kommunens webbplats
- Felmeddelandet vid tryck på länken till olika insatser enligt LSS via etjänsten om ansökan om insatser enligt LSS åtgärdas.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 132

Dnr 2020-00720

Medborgarförslag om bullervall mot Norrleden mot
befintlig bebyggelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att kommunen
kommer ta upp frågan om en förbättring av bullervallen med
Trafikverket.
Utöver det hänvisas till miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande i
ärendet där följande framgår:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att trafikbullret från
Norrleden kan innebära en viss risk för olägenhet för människors hälsa
på stadsdelen Hov, framförallt utomhus vid de bostäder som ligger
närmast vägen. Vi har också förståelse för att det ständiga bruset från
motortrafikleden med en hög trafikmängd och höga hastigheter kan
uppfattas som störande. Ljudnivåerna vid de mest bullerutsatta husen är
dock marginellt högre än de 55 decibel A ekvivalent ljudnivå
(dygnsmedelnivå) som är det svenska riktvärdet för acceptabel
bullernivå från vägtrafik. Den sex meter höga bullervallen i förslaget till
detaljplan för Hovsdal syftar till att klara just 55 decibel A ekvivalent
ljudnivå för de nya bostäderna norr om leden. Vår slutsats är att
kommunen sannolikt inte kan förvänta sig ekonomiskt stöd från
Trafikverket vid en eventuell bullerdämpande åtgärd på eget initiativ.
Ljudnivåerna är inte heller så höga att åtgärder kan krävas med stöd av
miljöbalken, då kostnader för åtgärder bedöms bli orimligt höga i
förhållande till risken för olägenhet för människors hälsa. Vi bedömer
inte att en mätning på plats är nödvändig för att få en god bild av
ljudnivån på platsen. Det finns en aktuell beräkning av bullernivån,
utförd av akustikkonsulten Ramböll på kommunens uppdrag. Den ger
säkrare kunskap om ljudnivåerna från trafiken än vad en indikerande
ljudnivåmätning på plats kan ge.
Bakgrund
Medborgare har inkommit med förslag och önskemål om att Miljö- och
Hälsoskyddskontoret borde åka ut och mäta bullernivåerna från
Norrleden på Klavérvägen. Detta då samma bullerregler borde gälla
befintlig bebyggelse som gentemot ny bebyggelse med anledning av det
bostadsområde som skall byggas norr om Hovs skola.
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Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten i ärendet till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 111/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att kommunen
kommer ta upp frågan om en förbättring av bullervallen med
Trafikverket.
Utöver det hänvisas till miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande i
ärendet där följande framgår:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att trafikbullret från
Norrleden kan innebära en viss risk för olägenhet för människors hälsa
på stadsdelen Hov, framförallt utomhus vid de bostäder som ligger
närmast vägen. Vi har också förståelse för att det ständiga bruset från
motortrafikleden med en hög trafikmängd och höga hastigheter kan
uppfattas som störande. Ljudnivåerna vid de mest bullerutsatta husen är
dock marginellt högre än de 55 decibel A ekvivalent ljudnivå
(dygnsmedelnivå) som är det svenska riktvärdet för acceptabel
bullernivå från vägtrafik. Den sex meter höga bullervallen i förslaget till
detaljplan för Hovsdal syftar till att klara just 55 decibel A ekvivalent
ljudnivå för de nya bostäderna norr om leden. Vår slutsats är att
kommunen sannolikt inte kan förvänta sig ekonomiskt stöd från
Trafikverket vid en eventuell bullerdämpande åtgärd på eget initiativ.
Ljudnivåerna är inte heller så höga att åtgärder kan krävas med stöd av
miljöbalken, då kostnader för åtgärder bedöms bli orimligt höga i
förhållande till risken för olägenhet för människors hälsa. Vi bedömer
inte att en mätning på plats är nödvändig för att få en god bild av
ljudnivån på platsen. Det finns en aktuell beräkning av bullernivån,
utförd av akustikkonsulten Ramböll på kommunens uppdrag. Den ger
säkrare kunskap om ljudnivåerna från trafiken än vad en indikerande
ljudnivåmätning på plats kan ge.
-Ordförandes förslag till beslut daterat 2021-03-01.
-Kommunchefens yttrande daterat 2020-12-11.
-Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande i § 13, 2021-01-26.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Trafikplaneringschefen
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§ 133

Dnr 2021-00033

Medborgarförslag om smör till skolmaten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget genom att hänvisa till
livsmedelsverkets råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och
fritidshem ”Bra måltider i skolan”. Däri sammanställs de nordiska
näringsrekommendationerna (NNR 2012) som berör målgruppen.
Matens näringsinnehåll är särskilt viktigt för barn eftersom de växer och
utvecklas. Val av matfett kan i stor utsträckning påverka barns totala
fettintag då det står för cirka en sjättedel av det fett vi äter. Genom att
erbjuda förskole- och skolelever Flora istället för Bregott följer
måltidsorganisationen livsmedelsverkets rekommendationer om att
erbjuda livsmedel med en hälsosam fettsammansättning.
Bakgrund
Förslagsställaren skriver i medborgarförslag som inkom den 12 januari
2021 att Flora/margarin inte är lika gott som Bregott. Om smörgåsfettet
är mindre gott kommer färre elever att äta sig mätta på knäckebröd,
vilket ofta är en räddning om den lagade maten är mindre uppskattad.
Eleverna kommer då få mindre energi och ork under skoldagen.
Förslagsställaren ger också ett scenario att matsvinnet skulle vara större
då man väljer att servera Flora, eftersom det finns en risk att det inte äts
upp innan det hinner bli för gammalt. Ökade kostnader på grund av
matsvinn skulle enligt förslagsställaren kunna jämna ut prisskillnaderna
mellan de olika produkterna.
Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten i ärendet till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-Organisations- och personalutskottet har i § 37/2021 föreslagit
följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget genom att hänvisa till
livsmedelsverkets råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och
fritidshem ”Bra måltider i skolan”. Däri sammanställs de nordiska
näringsrekommendationerna (NNR 2012) som berör målgruppen.
Matens näringsinnehåll är särskilt viktigt för barn eftersom de växer och
utvecklas. Val av matfett kan i stor utsträckning påverka barns totala
fettintag då det står för cirka en sjättedel av det fett vi äter. Genom att
erbjuda förskole- och skolelever Flora istället för Bregott följer
måltidsorganisationen livsmedelsverkets rekommendationer om att
erbjuda livsmedel med en hälsosam fettsammansättning.
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-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-02-04 där följande framgår:
Växjö kommun har högt satta mål kring mat och måltider. Måltiden ska
vara en positiv helhetsupplevelse, den goda måltiden ska bidra till ökat
välbefinnande, god folkhälsa, bra omsorg och till goda
utbildningsresultat. Därför serveras varje dag två maträtter till
kommunens elever.
I livsmedelsverkets råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och
fritidshem "Bra måltider i skolan" sammanställs de nordiska
näringsrekommendationerna (NNR 2012) som berör målgruppen.
Matens näringsinnehåll är särskilt viktigt för barn eftersom de växer och
utvecklas. Val av matfett kan i stor utsträckning påverka barnens totala
fettintag då det står för cirka en sjättedel av det fett vi äter. För att få en
hälsosam fettsammansättning i kosten behöver intaget utav mättat fett
minska och intaget utav omättat fett öka. Framförallt behövs de
fleromättade fetterna omega-3 och omega-6, då kroppen inte kan
tillverka dessa fettsyror själv. De behövs för hjärnan och synens
utveckling, för att kroppen ska kunna bygga upp och reparera celler,
samt för immunförsvaret. På lång sikt är det även viktigt att äta större
andel omättat fett och mindre andel mättat fett för att minska risk för
hjärt- och kärlsjukdom.
Växtbaserade smörgåsfetter, så som Flora, innehåller inte smör, vilket
Bregott gör. Smör består till största delen utav mättat fett, medan
rapsolja (vilket Flora till största delen består utav) och vissa andra
vegetabiliska oljor innehåller större andel enkel- och fleromättat fett.
Genom att erbjuda förskole- och skolelever Flora istället för Bregott
följer måltidsorganisationen livsmedelsverkets rekommendationer om
att erbjuda livsmedel med en hälsosam fettsammansättning.
Ytterligare en aspekt på val av smörgåsfett är miljöpåverkan där
växtbaserade livsmedel har mindre miljöpåverkan än livsmedel med
animaliskt ursprung.
Förslagsställaren anger att matsvinnet ökar för att margarin serveras,
det är inte en bild som delas av måltidsorganisationen.
Sammanfattningsvis bedöms det lämpligt att måltidsorganisationen
fortsätter servera bordsmargarin i skolor och förskolor.
Att byta från bordsmargarin till Bregott skulle innebära en ökad kostnad
på ca 1 mkr per år. Det är dock inte det främsta skälet till att bibehålla
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bordsmargarinet utan det är de hälsomässiga rekommendationerna för
målgruppen barn och unga.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Verksamhetschef måltidsorganisationen
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§ 134

Dnr 2020-00702

Medborgarförslag om avdelning som arbetar med
kompetensutveckling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att förvaltningar
och bolag ansvarar för att implementera förslagsställarens metod och
kompetensförsörjningsprocessen i verksamheten. Det ingår också i
respektive förvaltnings och bolags ansvar att ta del av de erbjudande
kring kompetenshöjande utbildningar som ges, men också att initiera
behov kring vad verksamheten behöver och anpassa utbildningar lokalt.
En centraliserad avdelning kan och bör inte ta över chefernas ansvar för
kompetensutvecklingen för den enskilda medarbetaren.
Bakgrund
Förslagsställaren skriver i medborgarförslag som inkom den 25
november 2020 att för att bibehålla kompetens och vidareutveckla
medarbetare inom Växjö kommun som arbetsgivare behöver Växjö
kommun ta ett omtag om den kompetensutveckling som ingår. Idag är
kompetensutvecklingen alltför splittrad och en samordning bör därför
ske för att säkerställa alla medarbetares rätt till kompetensutveckling.
För att säkerställa att kompetensutveckling ges behöver kommunen höja
ambitionsnivån och säkerställa att alla får den kompetensutveckling som
behövs.
Förslagsställaren föreslår därför:
(1) att en avdelning eller förvaltning inrättas med ansvar för att upprätta
och ha ansvar för den kompetensutveckling som sker inom Växjö
kommun som arbetsgivare.
(2) att den avdelning eller förvaltning som föreslås i attsats-1 ska ha ett
tätt samarbete med de övriga avdelningarna, verksamheterna och
förvaltningarna inom Växjö kommun för att fullgöra sitt uppdrag.
3) att om attsats-1 inte bifalles utreda möjligheten till att inrätta
avdelning eller förvaltning med ansvar för att upprätta och ha ansvar för
den kompetensutveckling som sker inom Växjö kommun som
arbetsgivare.
(4) att avdelningen eller förvaltningen som föreslås i attsats-1 får i
uppdrag att bedriva de kompetensåtgärder som behövs i form av
utbildning, kurser, workshops med mer och kompetenshöjande
åtgärder av medarbetarna antingen i egen regi eller genom upphandling.
(5) att avdelningen eller förvaltningen som föreslås i attsats-1 övertar
eller i samarbete med verksamheter, nämnder, avdelningar inom Växjö
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kommun bedriver den faktiska kompetensutvecklingen som sker inom
respektive verksamhet idag. Det vill säga att berörd avdelning ber att
avdelningen eller förvaltningen som föreslås i attsats-1 ge medarbetarna
kompetenshöjande åtgärder.
Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten i ärendet till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-Organisations- och personalutskottet har i § 38/2021 föreslagit
följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att förvaltningar
och bolag ansvarar för att implementera förslagsställarens metod och
kompetensförsörjningsprocessen i verksamheten. Det ingår också i
respektive förvaltnings och bolags ansvar att ta del av de erbjudande
kring kompetenshöjande utbildningar som ges, men också att initiera
behov kring vad verksamheten behöver och anpassa utbildningar lokalt.
En centraliserad avdelning kan och bör inte ta över chefernas ansvar för
kompetensutvecklingen för den enskilda medarbetaren.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-02-12 där följande
sammanfattning framgår:
I Växjö kommun är stödfunktionerna såsom HR, ekonomi,
kommunikation redan idag centraliserade på
kommunledningsförvaltningen.
Här erbjuds stöd, service och expertkunskap så
att övriga förvaltningar och bolag kan fokusera på kärnuppdraget. I HRavdelningens uppdrag ingår bland annat att ansvara för metod och
processtöd gällande kompetensutveckling för de som arbetar med vår
kärnverksamhet samt kompetenshöjande insatser inom ex. chef och
ledarskap, medarbetarsamtal, lönesamtal, samverkansutbildning etc.
Förvaltningar och bolag ansvarar för att implementera ovan nämnda
metod och kompetensförsörjningsprocessen i verksamheten. Det ingår
också i respektive förvaltnings- och bolagsansvar att ta del av de
erbjudande kring kompetenshöjande utbildningar som ges, men också
att initiera behov kring vad verksamheten behöver och anpassa
utbildningar lokalt. En centraliserat avdelning kan och bör inte ta över
chefernas ansvar för kompetensutvecklingen för den enskilda
medarbetaren. Analysen över vilken kompetens som krävs för att klara
verksamhetens uppdrag idag och i framtiden görs allra bäst av dem som
är nära verksamheten. Att frånta cheferna detta ansvar skulle vara att
frånta dem både medarbetar- och verksamhetsansvar och skulle skapa
en omfattande administration inom den centraliserad enheten vilket
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inte skulle vara effektivt.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
HR-chefen
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§ 135

Dnr 2020-00733

Val av ersättare i Bräkneåns vattenråd samt
Bräkneåns vattenförbund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Signe Noresson, tekniska förvaltningen, till ny
ersättare i Bräkneåns vattenråd samt Bräkneåns vattenförbund.
Bakgrund
Henrik Östman och Andreas Hedrén, båda tekniska förvaltningen, ska
sluta vid Växjö kommun. De behöver därmed ersättas i styrelserna för
Bräkneåns vattenråd samt Bräkneåns vattenförbund.
Kommunstyrelsen utsåg den 12 januari 2021 Ida Lidholt på
planeringsavdelningen till ledamot i styrelserna för Bräkneåns vattenråd
samt Bräkneåns vattenförbund.
Beslutet skickas till
Bräkneåns vattenråd
Bräkneåns vattenförbund
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§ 136

Dnr 2021-00206

Val av ombud till årsstämma i Växjö
Kommunföretag AB (VKAB) 2021-04-30
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Andreas Olsson (C) till Växjö kommuns
ombud vid årsstämma i Växjö Kommunföretag AB 2021-04-30.
2. Ombudet får i uppdrag att rösta enligt styrelsens förslag i
samtliga ärenden på stämman.
Bakgrund
Växjö Kommunföretag AB har annonserat att bolaget kommer hålla sin
ordinarie bolagsstämma den 30 april 2021. I egenskap av ägare av
bolaget ska kommunen utse ett ombud till stämman.
Beslutet skickas till
Ombudet
VKAB
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§ 137

Dnr 2021-00003

Årsredovisning 2020 för Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2020, Växjö kommun,
enligt till ärendet bilagt förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att vid avstämning av kommunallagens
balanskrav kommande år kan ackumulerade överskott justerade enligt
balanskravet till och med år 2020 på 1 530 miljoner kronor användas till
att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar eller kostnadsökningar
med hänvisning till synnerliga skäl,
Kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens budgetavvikelser i 2020
års bokslut balanseras till kommunens gemensamma eget kapital,
förutom för omsorgsnämnden och tekniska nämnden, se bilaga
”Specifikation balansering av 2020 års resultat”,
Kommunfullmäktige beslutar att utöver tilldelad budgetram får
nämnd/styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter
avstämning med kommunstyrelsens ordförande och beslut i respektive
nämnd/styrelse i samband med beslut om internbudget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen upprättar årligen en årsredovisning för Växjö
kommun som omfattar nämndernas och de kommunala bolagens
verksamhet. Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och
revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen
avser.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 128/2021 föreslagit följande förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2020, Växjö
kommun, enligt till ärendet bilagt förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att vid avstämning av
kommunallagens balanskrav kommande år kan ackumulerade
överskott justerade enligt balanskravet till och med år 2020 på 1
530 miljoner kronor användas till att möta eventuella tillfälliga
intäktsminskningar eller kostnadsökningar med hänvisning till
synnerliga skäl,
3. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens budgetavvikelser
i 2020 års bokslut balanseras till kommunens gemensamma eget
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kapital, förutom för omsorgsnämnden och tekniska nämnden, se
bilaga ”Specifikation balansering av 2020 års resultat”,
4. Kommunfullmäktige beslutar att utöver tilldelad budgetram får
nämnd/styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter
avstämning med kommunstyrelsens ordförande och beslut i
respektive nämnd/styrelse i samband med beslut om
internbudget.
-Årsredovisning 2020 Växjö kommun.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-22 där följande
sammanfattning framgår:
Växjö kommuns resultat för år 2020 uppgår till 215 miljoner kronor och
kommunkoncernens totala resultat uppgår till 249 miljoner kronor.
Kommunens budgeterade resultat för år 2020 var ett nollresultat, vilket
innebär att utfallet även innebär en budgetavvikelse på 215 miljoner
kronor. Resultatet för år 2020 kan till stora delar härledas till 176
miljoner kronor i nya generella statsbidrag som staten beslutat om
under året bland annat med anledning av Coronapandemin. Det väger
mer än väl upp ett försämrat utfall för skatteintäkterna som är 66
miljoner kronor lägre än budget. Nämnderna redovisar totalt positiv
budgetavvikelse med 118 miljoner kronor.
VKAB-koncernen visar ett lägre resultat än föregående år framförallt
beroende på engångskostnader som utbetalats under året avseende ej
avdragsgilla räntekostnader (rättsprocess pågår) och
nedskrivningsbehov för pågående nyanläggningar.
Koncernelimineringar har gjorts med 118 miljoner kronor som
framförallt är hänförliga till utdelning från bolagen.
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Maria Garmer (V) och Malin Lauber
(S):
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar:
Kommunfullmäktige beslutar att det i bokslutet avsätts 100 mkr till en
social investeringsfond
Kommunfullmäktige beslutar att det i bokslutet avsätts 20 mkr för att
återstarta kultur och fritid, varav cirka hälften ska gå till att tillfälligt
sänka deltagaravgifterna för unga.
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Kommunfullmäktige beslutar att det i bokslutet avsätts 10 mkr för
personalfrämjande åtgärder.
Punkt 4 ändring:
Kommunfullmäktige beslutar att utöver tilldelad budgetram får
nämnd/styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter
avstämning med kommunstyrelsens ordförande godkännande
kommunstyrelsen och beslut i respektive nämnd/styrelse i samband
med beslut om internbudget.
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.
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§ 138

Dnr 2020-00745

Budgetförutsättningar/befolkningsprognos inför
Växjö kommuns budget 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner befolkningsprognosen för perioden 20212030. Coronapandemins effekter är i skrivande stund fortfarande ytterst
påtagliga, något som medför stora osäkerheter för bedömningarna i
inledningen av prognosperioden 2021-2030.
Bakgrund
Befolkningsprognosen utgör en del av budgetförutsättningarna som
ligger till grund för Växjö kommuns budgetprocess. Beslut om
skatteunderlagsprognos för beräkningar av skatter och generella
statsbidrag tas av kommunstyrelsen i maj.
Befolkningstillväxt är en vanligt förekommande indikator på en regions
attraktivitet. Kommunen genomför årligen befolkningsprognoser som
sedan används i beräkningar av budgetförutsättningar för kommande år,
verksamhetsplanering mm. Även om det i nuläget ser ut som att
Coronapandemin kan komma att minska i och med att
massvaccinationerna kommer igång, går det ännu inte med säkerhet att
förutspå hur restriktionerna kommer att påverkas. Detta skapar
osäkerheter inom fler olika områden och så även inom beräkningarna
för kommunens befolkningsutveckling.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 151/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner befolkningsprognosen för perioden 20212030. Coronapandemins effekter är i skrivande stund fortfarande ytterst
påtagliga, något som medför stora osäkerheter för bedömningarna i
inledningen av prognosperioden 2021-2030.
-Rapport – Befolkningsprognos Växjö kommun 2021-2030.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-24 där följande framgår:
Växjö kommun har haft en oavbruten befolkningsökning sedan 1968.
Covid-19 och den utveckling som har skett i spåren av pandemin fick
tydliga effekter på individens rörlighet i samhället, såväl internationellt,
nationellt som lokalt. För Växjö kommuns räkning innebar det att
tillväxttakten i befolkningsökningen halverades under 2020 jämfört med
åren innan. I och med att restriktionerna som nu är på plats antas lätta i
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takt med att pandemin klingar av så kommer även kommunens
befolkningstillväxt att påverkas. Initialt är dock prognosen betydligt mer
restriktiv jämfört med de senaste årens mycket starka
befolkningsökningar.
En fortsatt god byggtakt i kommunen under de inledande prognosåren
förväntas påverka befolkningsutvecklingen positivt. Folkökningen
beräknas till i genomsnitt drygt 1 200 personer per år under de första 5
åren. Pandemin och de restriktioner som följer av den antas dock hålla
tillbaka befolkningstillväxten under det inledande prognosåret.
Beslutet skickas till
Ekonomi- och finanschefen
Planeringschefen
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§ 139

Dnr 2021-00007

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
mars 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport efter mars
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 § 159/2021 föreslagit följande besut:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport efter mars
2021.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-25, inklusive ekonomisk
månadsrapport efter mars 2021.
Beslutet skickas till
Ekonomi- och finanschefen
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§ 140

Dnr 2021-00004

Uppföljning privata utförare 2020 Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen ”Uppföljning av privata
utförare år 2020”.
Bakgrund
Enligt kommunallagen, ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta
ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare. Privat utförare definieras i kommunallagen
som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av
en kommunal angelägenhet. En privat utförare är en helt privat aktör
utan kommunalt ägande, det vill säga kommunala företag inkluderas inte
i begreppet. Programmet omfattar inte heller fristående skolor och
förskolor eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och inte är
upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.
I kommunfullmäktiges fastställda program för mål och uppföljning av
privata utförare, framgår att kommunstyrelsen ska följa upp
nämndernas arbete och kontroller genom en årlig sammanställning över
privata utförare. Uppföljningen ska rapporteras till fullmäktige.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 158/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen ”Uppföljning av privata
utförare år 2020”.
-Uppföljning privata utförare år 2020.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-23 där följande framgår:
I bilaga sammanfattas nämndernas redovisning av privata utförare år
2020 utifrån nämndernas årsrapporter. Redovisningen beskriver antal
och omfattning av privata utförare inom respektive nämnds
verksamhetsområde och den uppföljning som nämnderna gjort under
året.
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§ 141

Dnr 2020-00746

Uppdrag att ta fram en koncernövergripande
vägledning vid brottsmisstanke eller rättslig
prövning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ur Vägledning vid brottsmisstanke eller
rättslig prövning mot anställd lyfta bort följande stycke:
”Anställda är skyldiga att underrätta arbetsgivaren
Alla anställda är skyldiga att underrätta sin chef vid delgivning av
brottsmisstanke eller rättslig prövning.”
Bakgrund
Kommunstyrelsens organisations och personalutskott beslutade i § 89
2020-12-08 att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en
koncernövergripande vägledning vid brottsmisstanke eller rättslig
prövning mot anställd.
Kommunstyrelsen beslutade i § 56 2021-02-02 att godkänna
återrapporteringen av uppdraget och dokumentet Vägledning vid
brottsmisstanke eller rättslig prövning mot anställd.
Beslutsunderlag
-Organisations- och personalutskottet har i § 22/2021 föreslagit
följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att ur Vägledning vid brottsmisstanke eller
rättslig prövning mot anställd lyfta bort följande stycke:
”Anställda är skyldiga att underrätta arbetsgivaren
Alla anställda är skyldiga att underrätta sin chef vid delgivning av
brottsmisstanke eller rättslig prövning.”
-Kommunchefen redogör i en skrivelse den 26 februari 2021 för ärendet
och lämnar förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att efter
förhandlingar med fackliga parter föreslås att följande stycke bör lyftas
ut ur vägledningen:
”Anställda är skyldiga att underrätta arbetsgivaren
Alla anställda är skyldiga att underrätta sin chef vid delgivning av
brottsmisstanke eller rättslig prövning.”
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Vägledningen riktar sig till chefens hantering av personalärenden
kopplat till brottsmisstanke eller rättslig prövning.
Beslutet skickas till
För åtgärd
HR-chefen
För kännedom
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 142

Dnr 2018-00598

Avskrivning av uppdrag att med inspiration från
Linköpingsmodellen ta fram förslag på lämplig plats
för byggnation/er, nybyggnation av fler
studentboenden samt lämpliga områden för
nybyggnation för övriga målgrupper
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avskriver uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i § 379/2018 följande uppdrag till
kommunchefen:
1. ta fram förslag på lämplig plats för byggnation/er.
2. arbeta fram förslag på nybyggnation av fler studentboenden i
lämpligt område med inspiration från Linköpingsmodellen.
3. arbeta fram förslag på lämpliga områden för nybyggnation med
inspiration från Linköpingsmodellen - anpassat för övriga
målgrupper.
Bakgrunden till uppdraget var en skrivelse från Anna Tenje (M) och
Catharina Winberg (M) där de bland annat framför att
Linnéuniversitetets goda tillväxt och utveckling behöver fortsätta för att
Växjö kommun ska kunna stå stark inför framtidens
kompentensförsörjningsutmaningar. Genom förslaget i skrivelsen vill de
utöka antalet studentboenden med en ny boendeform inspirerad av
Linköpingsmodellen - Vallavåningen.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 98/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen avskriver uppdraget.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-02-15 där följande framgår:
Kommunchefen bedömer att uppdraget kan avskrivas. Kommunchefen
har haft en arbetsgrupp som jobbat med uppdraget där man bland annat
har studerat den så kallade Linköpingsmodellen. Dock har
förutsättningarna ändrats vilket gjort modellen mindre aktuell, och
dessutom har antalet studentbostäder ökat i kommunen med nuvarande
arbetssätt.
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Beslutet skickas till
Kommunchefen
VKAB
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§ 143

Dnr 2021-00161

Uppdrag om "Påskharen"
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att säkerställa att
Påskharelösningen verkställs i enlighet med beskrivning i ordförandes
skrivelse daterad 2021-03-09.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har initierat ett ärende om ett uppdrag
till kommunchefen om en kombinerad personalvårdsinsats och
näringslivsåtgärd under namnet ”Påskharen”.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 120/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att säkerställa att
Påskharelösningen verkställs i enlighet med beskrivning i ordförandes
skrivelse daterad 2021-03-09.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-03-09 där
följande framgår:
Besöksnäringen som helhet och restauranger specifikt, har som följd av
den pågående pandemin utsatts för en svår och utdragen negativ
ekonomisk situation. Denna situation kommer inte att förbättras då
restriktioner skärps och det är flera månader tills möjliga
utomhuslösningar effektiv kan börja användas igen. Det är därmed
nödvändigt att i möjligaste mån identifiera kreativa lösningar som
stöttar vårt utsatta näringsliv och för att säkerställa en livskraftig
restaurangnäring även när pandemins kraft trappar av.
Restaurangnäringens utsatthet kombinerat med en önskan att
uppmärksamma det fantastiska arbete som all vår personal har utfört
genom viktiga insatser för våra invånare och företag erbjuder ett tillfälle
att skapa en lösning som bidrar till båda grupperna. Genom detta
initiativ ges möjligheten att kombinera ett brett stöd till
restaurangnäring samtidigt som vi visar uppskattning till all vår personal
vid den kommande högtiden.
Det presentareade förslaget innebär att vi ger vår personal i bolag och
förvaltningar (samma gruppering som får julklapp, ej timanställd) en
möjlighet till att äta en påsktallrik från en restaurang de själva väljer.
Förslaget är baserat på att vi ger en påskpresent på motsvarande
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250kr/fastanställd som vår personal kan använda inom en riktad
bransch, dvs restauranger, caféer eller liknande näring.
Vi erbjuds därmed också en möjlighet att inkludera restauranger i hela
kommunen, vilket medför en rättvis fördelning över en näring som är i
behov av ekonomiskt tillskott. Vi föreslår även att vi tidsätter aktiviteten,
dvs. våra medarbetare kan bara aktivera och använda erbjudandet från
långfredagen och tre veckor framåt för att erbjuda både kontroll och
uppföljningsmöjlighet gällande genomslagskraften, internt och externt.
De delar av näringen som är intresserade av att ta del av dessa hugade
kommunanställda kan visa sitt intresse och registrera sig som en aktör i
systemet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 144

Dnr 2019-00649

Redovisning av uppdrag om en reviderad
klimatanpassningsplan
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar den reviderade klimatanpassningsplanen för
Växjö kommunkoncern, enligt till ärendet bilagt förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i §371/2019 kommunchefen i uppdrag att ta fram
en reviderad klimatanpassningsplan som rustar kommunen för de
konsekvenser som klimatförändringarna medför.
Planen från 2013 har därför utvärderats och reviderats utifrån dagens
klimatläge och aktuella klimatscenarier. Planen har omarbetats i
enlighet med Växjö kommuns styrmodell.
En reviderad klimatanpassningsplan ska ses som en del i genomförandet
av hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 144/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar den reviderade klimatanpassningsplanen för
Växjö kommunkoncern, enligt till ärendet bilagt förslag.
-Förslag till Klimatanpassningsplan för Växjö kommunkoncern.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-18.
Yrkanden
Magnus Wåhlin (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 145

Dnr 2020-00526

Redovisning av uppdrag med anledning av skrivelse
om en gemensam plattform för kommunens etjänster
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav 2020-09-08 Kommunchef i uppdrag att etablera
en samlad plattform för kommunens e-tjänster i enlighet med skrivelse
angående att etablera en samlad "mina sidor" för kommunens e-tjänster
(2020-09-08 § 307).
Uppdraget omfattar en samlad väg in för kommunens e-tjänster och att
möjliggöra rätt väg ut för återkoppling tillbaka till medborgaren. Alltså
erbjuda alternativa sätt att återkoppla så att vi kan välja vad som är
lämpligt och mest effektivt. Återkoppling omfattar specifikt återkoppling
av ärenden på mina sidor.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 143/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-15 där följande
sammanfattning framgår:
Kommunen har idag en mer tillgänglig väg in till e-tjänster genom
möjligheten att använda FrejaID utöver BankID. Framförallt har
förmågan att återkoppla ärenden rätt väg ut stärkts genom möjligheten
till digitala utskick till digital brevlåda samt återkoppling av ärenden via
mina sidor. Med dessa förmågor som etablerats görs bedömningen att
utvecklingen kommer fortsätta med allt mer digitala utskick och allt fler
ärenden som återkopplas till medborgaren via mina sidor i takt med att
fler system ansluts.
Beslutet skickas till
Utvecklingschefen
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§ 146

Dnr 2015-00814

Uppdrag om oberoende granskning av förslag till ny
simhall
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att inhämta ett
andra utlåtande, en så kallad ”second opinion” från oberoende
part. Utlåtandet ska ta hänsyn till både det externa förslag som
inkommit kring renovering och tillbyggnad av befintlig simhall
och Vöfabs eget förslag om renovering och tillbyggnation av
befintlig simhall.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att
återrapportera till kommunstyrelsen med utförlig slutgiltig
jämförelse mellan de två förslagen och samtliga delar som
framgår av den externa genomlysningens slutresultat.
Bakgrund
Anna Tenje (M) har den 5 mars 2021 lämnat en skrivelse med följande
innehåll:
Uppdrag om oberoende granskning av förslag till ny simhall - second
opinion
Det finns ett stort engagemang kring framtagandet av ny simhall. På
senare tid har ett medborgarförslag lyft fram nya aspekter om hur
renovering och bevarande av vissa delar skulle kunna genomföras.
Vi vill därför hämta in ett externt utlåtande över det inkomna förslaget,
men även över Vöfabs förslag. Den oberoende granskningen och
jämförelsen ska bidra till att säkerställa att kommande projektering lever
upp till våra högt ställda krav på framtidens simhall.
Det är angeläget att vi kan påbörja projekteringen av en ny simhall inom
snar framtid. När det påbörjas behöver vi ta särskild hänsyn till om
simhallens befintliga verksamheter och föreningar, så att de påverkas så
lite som möjligt under byggnationstiden. Men även säkerställa god
tillgänglighet för alla besökare.
Kommunchefen får därför i uppdrag att utföra av en oberoende
genomlysning som tar hänsyn till båda förslagens omfattning gällande
renovering och upprustning, innehåll i tillbyggnad, nybyggnation, samt
kostnadsbilden och hur den är framtagen.
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Med detta som bakgrund vill vi ge kommunchefen får i uppdrag:
• Att inhämta ett andra utlåtande, en så kallad "second opinion" från
oberoende part. Utlåtandet ska ta hänsyn till både det externa förslag
som inkommit kring renovering och tillbyggnad av befintlig simhall och
Vöfabs eget förslag om renovering och tillbyggnation av befintlig
simhall.
• Att återrapportera till kommunstyrelsen med utförlig slutgiltig
jämförelse mellan de två förslagen och samtliga delar som framgår av
den externa genomlysningens slutresultat.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 121/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att inhämta ett
andra utlåtande, en så kallad ”second opinion” från oberoende
part. Utlåtandet ska ta hänsyn till både det externa förslag som
inkommit kring renovering och tillbyggnad av befintlig simhall
och Vöfabs eget förslag om renovering och tillbyggnation av
befintlig simhall.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att
återrapportera till kommunstyrelsen med utförlig slutgiltig
jämförelse mellan de två förslagen och samtliga delar som
framgår av den externa genomlysningens slutresultat.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-03-08.
Yrkanden
Malin Lauber (S): Bifall till ordförandes förslag till beslut i skrivelse
daterad 2021-03-08.
Beslutsunderlag
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag till
beslut i skrivelse daterad 2021-03-08.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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§ 147

Dnr 340613

Skrivelse från "Simhallsgruppen" med förslag
angående utredning om ny simhall
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att man med anledning av en
skrivelse från Anna Tenje (M) den 5 mars 2021 givit kommunchefen
följande uppdrag:
• Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att inhämta ett
andra utlåtande, en så kallad ”second opinion” från oberoende
part. Utlåtandet ska ta hänsyn till både det externa förslag som
inkommit kring renovering och tillbyggnad av befintlig simhall
och Vöfabs eget förslag om renovering och tillbyggnation av
befintlig simhall.
• Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att
återrapportera till kommunstyrelsen med utförlig slutgiltig
jämförelse mellan de två förslagen och samtliga delar som
framgår av den externa genomlysningens slutresultat.
Bakgrund
En skrivelse har den 4 mars 2021 inkommit från ett antal personer som
kallar sig själva ”Simhallsgruppen”. Gruppen sammanfattar själva sin
skrivelse enligt följande:
Vårt förslag innebär att man bör kunna genomföra en etappvis
om- och tillbyggnad med etappvisa färdigställanden och drifttagningar
inom en entreprenadtid om ca 36 månader.
Vår bedömda kostnad summerar vi då till ca 475 mkr. Vi hemställer att
Växjö kommun i uppdraget till kommunchefen även inkluderar
utredning av Simhallsgruppens förslag.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottets har i § 122/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att man med anledning av en
skrivelse från Anna Tenje (M) den 5 mars 2021 givit kommunchefen
följande uppdrag:
• Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att inhämta ett
andra utlåtande, en så kallad ”second opinion” från oberoende
part. Utlåtandet ska ta hänsyn till både det externa förslag som
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inkommit kring renovering och tillbyggnad av befintlig simhall
och Vöfabs eget förslag om renovering och tillbyggnation av
befintlig simhall.
• Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att
återrapportera till kommunstyrelsen med utförlig slutgiltig
jämförelse mellan de två förslagen och samtliga delar som
framgår av den externa genomlysningens slutresultat.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-03-08.
Beslutet skickas till
För kännedom
Skribenterna
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§ 148

Dnr 2020-00304

Återrapportering uppdrag Hållbar upphandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av uppdraget.
Bakgrund
I mars 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om Hållbar upphandling i
Växjö kommunkoncern (Dnr 2019-00058). I beslutet framgår bland
annat att kommunchefen får i uppdrag att ta fram en
koncernövergripande uppförandekod. Uppdraget återrapporterades till
kommunstyrelsen genom beslut om koncerngemensam uppförandekod
för leverantörer i kommunstyrelsen 2020-04-07 och avslutades sedan.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott beslutade 202005-12 att ge kommunchefen i uppdrag att säkerställa följande
möjligheter i arbetet kring ”Hållbar upphandling”.
-Att säkerställa en tidseffektiv upphandlingsprocess där möjlighet
till samarbeten mellan olika lokala aktörer skapas vid våra större
upphandlingar samt möjlighet till fler direktupphandlingar.
-Att i kravspecifikationen skapa möjlighet att sätta krav på
småskalighet och lokalförankring.
-Att revidera Växjö kommuns upphandlings- och inköpspolicy.
Beslutsunderlag
-Organisations- och personalutskottet har i § 29/2021 föreslagit
följande beslut: Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av
uppdraget.
-Kommunchefen har i skrivelse den 18 mars 2021 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att ett omfattande
arbete har genomförts för att säkerställa en hållbar och effektiv
inköpsprocess. Arbetet med att implementera och vidareutveckla
processen fortgår. I skrivelsen ges en återrapportering kring arbetet
med implementering av hållbar upphandling i Växjö kommunkoncern
samt de uppdrag som kommunstyrelsens organisations- och
personalutskott har beslutat om inom ramen för Hållbar upphandling.
Uppdraget gällande revidering av Växjö kommuns upphandlings- och
inköpspolicy kvarstår. Arbetet med underlag till upphandlings- och
inköpspolicy samt omvärldsbevakning pågår med representanter ur
inköpsnätverket.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Upphandlingschefen
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§ 149

Dnr 2016-00999

Redovisning av uppdrag om en övergripande
struktur som kopplar ihop Ekeberg med stadsbygden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 345/2016 givit följande uppdrag:
Kommunstyrelsen ger kommunchefen (planeringskontoret) i uppdrag
att ta fram en övergripande struktur som kopplar ihop
verksamhetsområdet Ekeberg med stadsbygden för att göra området
mer synligt och tillgängligt.
Planeringsavdelningen har meddelat att uppdraget har hanterats inom
ramen för framtagandet av en ny översiktsplan för Växjö kommun som
för tillfället är utställd för samråd.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 142/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-03-22.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
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§ 150

Dnr 2021-00056

Skrivelse till om ungas psykiska ohälsa - Malin
Lauber (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med hänvisning till
kommunchefens yttrande i ärendet där det framgår att nationella,
regionala och lokala undersökningar kommer att genomföras under 2021
för att följa hälsans utveckling bland barn och unga. Av dessa
undersökningar förväntas vi få ett bra kunskapsunderlag om barn och
ungas hälsa vilket ska ligga till grund för analys och insatser.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Maria Garmer (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Bakgrund
Malin Lauber (S) har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen den 20
januari 2021 om ungas psykiska ohälsa. Av skrivelsen framgår följande:
Psykisk ohälsa har under lång tid varit en allt för stor del av många barn
och ungas liv. Psykisk ohälsa är idag ett folkhälsoproblem. Med stor
sannolikhet är det bland annat brister i skolan, skolstress och press på
grund av en allt mer krävande arbetsmarknad som bidrar till den ökade
psykiska ohälsan bland barn och unga. Många unga, framförallt flickor
mår dåligt. Nästan hälften av alla 15 åringar har psykosomatiska besvär.
Detta måste vi ändra på.
Under Coronapandemin har psykisk ohälsa bland barn och unga ökat
enligt olika undersökningar. Redan innan pandemin var det ett ämne
som stod högt på agendan men nu behöver vi uppmärksamma ungas
mående ännu mer. För många unga har Coronavirusets framfart
inneburit stora förändringar i vardagen och påverkat ungas välmående
negativt Hemundervisning, inställda fritidsaktiviteter, fysik
distansering, avsaknaden av vänner samt oro för sig själv och anhöriga
visar att åtgärderna för att bekämpa pandemin har satt sina spår.
Effekterna av den ökade psykiska ohälsan riskerar att skapa stora
utmaningar för framtiden, både på individ- och samhällsnivå. Vi är
övertygade om att man måste sätta in åtgärder snarast. Detta för att inte
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riskera att en hel generation unga kommer att må dåligt under en viktig
del av livet samt dras med ohälsa när de går in i vuxenlivet.
Därför föreslår vi Socialdemokrater
-att barn och ungas psykiska ohälsa ska kartläggas och konkreta
åtgärder sättas in.
-att detta arbete ska samordnas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 103/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med hänvisning till
kommunchefens yttrande i ärendet där det framgår att nationella,
regionala och lokala undersökningar kommer att genomföras under 2021
för att följa hälsans utveckling bland barn och unga. Av dessa
undersökningar förväntas vi få ett bra kunskapsunderlag om barn och
ungas hälsa vilket ska ligga till grund för analys och insatser.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-02-22.
-Kommunchefens yttrande daterat 2021-02-15.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen.
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
Malin Lauber
Utvecklingschefen
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§ 151

Dnr 2021-00072

Skrivelse om Småland Airport AB- Henrietta Serrate
(S), Malin Lauber (S) och Per Ribacke (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att man vill avvakta
effekterna av Coronapandemin på Växjö Småland Airport AB innan man
går vidare i frågan. När den bilden har klarnat kan ägaröverläggningar
hållas bland annat angående de frågor som tas upp i skrivelsen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Maria Garmer (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
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. Vänsterpartiet besvarar motionen
med att Växjö kommun ska utreda och planerar för hur kommunen på
ett skyndsamt och ansvarsfullt sätt kan avveckla sitt ägande i Småland
Airport.
Bakgrund
En skrivelse har den 26 januari 2021 inkommit till Växjö kommun, Alvesta
kommun och Region Kronoberg från Socialdemokraterna angående
Småland Airport AB:s framtid. Av skrivelsen framgår följande:
Covid-19-pandemin har inneburit stora svårigheter för flygbranschen
och Småland Airport är inget undantag. Under 2020 minskade resandet
på vår flygplats drastiskt och i slutet av året fick ägarna skjuta till 20
miljoner kronor för att rädda verksamheten.
Småland Airport AB ägs idag till 55 % av Region Kronoberg, 42 % av
Växjö kommun och 3 % av Alvesta kommun. På regionens hemsida kan
man läsa att "Ägarnas mål är att tillhandahålla en god flyginfrastruktur i
regionen till en låg kostnad och därigenom bidra till regional utveckling
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och tillväxt. Bolaget ska medverka till att utveckla regionens attraktivitet
för boende, näringsliv och studier."
Pandemin kommer att ha stor påverkan på samhället lång tid framöver.
Ingen vet när eller om det affärsmässiga och privata resandet någonsin
kommer upp i de nivåer som nåddes innan pandemin. Exempelvis har
många företag och organisationer ställt om till och blivit vana vid
digitala sammanträden. Samtidigt har pandemin verkligen tydligt visat
på hur viktigt det kan vara ur kris- och sjukvårdssynpunkt att ha
möjlighet till flygtransporter till och från en region.
Med bakgrund av de förändrade förutsättningar som Covid-19pandemin inneburit och kan innebära framöver samt att det oaktat
pandemi var dags att se över ägardirektiven föreslår Socialdemokraterna
i samtliga ägarorganisationer att en extern utredning tillsätts.
Utredningen ska se över:
-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
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 123/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att man vill avvakta
effekterna av Coronapandemin på Växjö Småland Airport AB innan man
går vidare i frågan. När den bilden har klarnat kan ägaröverläggningar
hållas bland annat angående de frågor som tas upp i skrivelsen.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-03-08.
Yrkanden
Malin Lauber (S): Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen.
Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att Växjö
kommun ska utreda och planera för hur kommunen på ett skyndsamt
och ansvarsfullt sätt kan avveckla sitt ägande i Småland.
Andreas Olsson (C) med instämmande av 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.
Beslutet skickas till
För kännedom
Malin Lauber
Region Kronoberg
Alvesta kommun
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§ 152

Dnr 2020-00762

Boverkets remiss av förslag till föreskrifter om skydd
mot buller i byggnader och förslag till ändring i
Boverket byggregler
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande yttrande
till Boverket:
Kommunen har innehållsmässigt inga synpunkter på nytt förslag till
föreskrifter om skydd mot buller i byggnader.
Vad gäller förslag till ändring i Boverkets byggregler tycker kommunen
att allmänna råd och hänvisning till standarder bör finnas kvar i
regelverket. Detta är inte innovationshämmande, utan dagens
förutsättningar ger innovationsmöjligheter för de aktörer som har
utvecklingsresurser. Mindre och medelstora byggaktörer (den stora
massan som har små/begränsade utvecklingsresurser) har stor nytta av
allmänna råd och hänvisning till branschstandarder. Därför bör dessa
finnas kvar. Kommunens byggnadsnämnds uppföljning (av tekniska
egenskapskrav) blir med det nya regelverksförslaget betydligt mer
krävande v g resurser och specialistkompetens. Detta är svårt att möta
upp för kommunerna bl.a. utifrån den resursbrist som finns redan idag i
ett flertal kommuner.
BBRs allmänna råd används inte (uteslutande) idag som de är tänkta att
användas. Boverket bör via vägledning (information och rådgivning)
tydliggöra hur de allmänna råden ska ses och uppfattas i högre
utsträckning istället för att ta bort råden.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över Boverkets remiss
av förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag
till ändring i Boverket byggregler.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 147/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande yttrande
till Boverket:
Kommunen har innehållsmässigt inga synpunkter på nytt förslag till
föreskrifter om skydd mot buller i byggnader.
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Vad gäller förslag till ändring i Boverkets byggregler tycker kommunen
att allmänna råd och hänvisning till standarder bör finnas kvar i
regelverket. Detta är inte innovationshämmande, utan dagens
förutsättningar ger innovationsmöjligheter för de aktörer som har
utvecklingsresurser. Mindre och medelstora byggaktörer (den stora
massan som har små/begränsade utvecklingsresurser) har stor nytta av
allmänna råd och hänvisning till branschstandarder. Därför bör dessa
finnas kvar. Kommunens byggnadsnämnds uppföljning (av tekniska
egenskapskrav) blir med det nya regelverksförslaget betydligt mer
krävande v g resurser och specialistkompetens. Detta är svårt att möta
upp för kommunerna bl.a. utifrån den resursbrist som finns redan idag i
ett flertal kommuner.
BBRs allmänna råd används inte (uteslutande) idag som de är tänkta att
användas. Boverket bör via vägledning (information och rådgivning)
tydliggöra hur de allmänna råden ska ses och uppfattas i högre
utsträckning istället för att ta bort råden.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-03-22.
-Byggnadsnämndens yttrande i skrivelse 2021-03-18.
Beslutet skickas till
Boverket

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
61 (113)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-06

§ 153

Dnr 2021-00097

Justitiedepartementets remiss av Förstärkt skydd för
väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar yttrande till
Justitiedepartementet enligt synpunkter i valnämndens skrivelse
daterad 2021-02-24.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över
Justitiedepartementets remiss av delbetänkandet Förstärkt skydd för
väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7) till valnämnden för yttrande.
Regeringen beslutade den 26 mars 2020 att tillsätta en parlamentariskt
sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av och
överväga förändringar i valsystemet.
Ett delbetänkande har nu skickats på remiss som innehåller förslag på
förändringar i vallagen som föreslås träda i kraft 1 februari 2022 inför de
allmänna valen 2022. Det framgår också att efter valet ska de nya
reglerna om avskärmning av valsedlar som infördes inför EU-valet 2019
utvärderas vidare. Dessutom anges att det då även kan bli en översyn av
valsedelsystemet.
De viktigaste förändringarna som föreslås är följande:
Valmyndigheten blir formellt ansvarig för att ta fram utbildningsmaterial
för utbildning av röstmottagare. Kommunerna blir ålagda att använda
detta material. Lokala anpassningar av materialet får dock göras.
I samtliga röstningslokaler ska det likt i vallokaler finnas en
röstmottagare som pekas ut som ordförande.
Det förtydligas att väljaren i normalfallet ensam ska välja sina valsedlar
på den avskärmade plats där valsedlarna finns.
Det förtydligas att väljaren i normalfallet ensam ska göra iordning sin
röst bakom valskärmarna. Om väljaren på grund av funktionsnedsättning
eller liknande vill ta hjälp av en annan person som inte är
röstmottagarna ska även en röstmottagare vara närvarande.
Röstmottagaren ska upplysa den som hjälper väljaren att denne har
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tystnadsplikt. Samma krav på närvaro av röstmottagare finns även när
väljaren ska ta sina valsedlar på den avskärmade platsen. Här behöver
röstmottagaren dock inte påtala kravet på tystnadsplikt för biträdet.
Det görs tydligare att röstmottagningen är offentlig, det vill säga, vem
som helst har rätt att närvara och övervaka processen. Undantag som
nämns är exempelvis häkten, kriminalvård med mera.
Det fastställs att det är valnämnden (genom röstmottagarna) som ska
placera ut samtliga valsedlar. Ingen förändring föreslås dock vad gäller
valnämndens ansvar för distribution av valsedlar till
röstmottagningsställena. Det formaliseras även att valsedlarna ska
presenteras på ett likformigt sätt på samtliga röstmottagningsställen.
Det slås fast att utöver att propaganda inte får förekomma på ett
röstmottagningsställe som syftar till att påverka eller hindra väljarna i
deras val, ska detta även gälla för ett område närmast utanför
röstmottagningsstället. Det innebär att valnämnden kan fatta beslut om
ett visst område utanför ett röstmottagningsställe där propaganda inte
får förekomma.
Röstmottagarna ges lagstadgad rätt att tillfälligt avvisa en person som
inte rättar sig efter de regler som gäller på röstmottagningsstället, intill
det, eller i det bestämda området utanför. Detta bör enligt betänkandet
ges som uppgift till ordföranden att i så fall göra. Det innebär dock inte
att rätten att avlägsna en person fysiskt ges. Detta ska även
fortsättningsvis göras av polis eller ordningsvakt.
Slutligen införs en bestämmelse om tystnadsplikt för biträden till väljare.
Dessutom införs att i fråga om den som är röstmottagare eller annars
fullgör en uppgift i det allmännas verksamhet tillämpas i stället
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 141/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar yttrande till
Justitiedepartementet enligt synpunkter i valnämndens skrivelse
daterad 2021-02-24.
- Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-03-22.
-Valnämndens yttrande i skrivelse daterad 2021-02-24.
Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
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Valnämnden
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§ 154

Dnr 2020-00655

Vattenmyndighetens remiss av samråd om
vattenförvaltning 2021-2027
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen meddelar Vattenmyndigheterna kommunen ställer
sig positiv till rubricerat samråd med synpunkter i enlighet med
kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-09.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att lämna synpunkter över
Vattenmyndighetens remiss av samråd om vattenförvaltning 2021-2027.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 139/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen meddelar Vattenmyndigheterna kommunen ställer
sig positiv till rubricerat samråd med synpunkter i enlighet med
kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-09.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-09.
Beslutet skickas till
Vattenmyndigheten
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§ 155

Dnr 2021-00124

Länsstyrelsen Kronobergs remiss angående förslag
till ny kulturmiljöstrategi Vägen till levande
kulturmiljöer - kulturmiljöstrategi för Kronobergs
län 2021-2025
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till kulturmiljöstrategin för
Kronobergs län 2021-2025 och lämnar synpunkter enligt
kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-25.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsen
Kronobergs remiss angående förslag till ny kulturmiljöstrategi Vägen till
levande kulturmiljöer - kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 20212025.
Länsstyrelsens kulturmiljöstrategi anger inriktningen för länets
kulturmiljöarbete. Länets kulturmiljöstrategi för perioden 2016–2020
utgick från de nationella kulturmiljömålen som togs fram av regeringen
2014 med ledorden hållbarhet, delaktighet, inkludering och helhetssyn.
Regering och riksdag har uttalat att de nationella kulturmiljömålen ska
vara vägledande för kulturmiljöarbetet på regional och kommunal nivå.
Målbilderna för perioden 2016–2020 var breddad syn på småländskt
kulturarv, kulturmiljöer utvecklas hållbart och upprätthålla levande
dialog mellan aktörer. Kulturmiljöstrategin för Kronobergs län 2021–
2025 fokuserar fortsatt på samma målbilder.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 163/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till kulturmiljöstrategin för
Kronobergs län 2021-2025 och lämnar synpunkter enligt
kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-25.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-25 där följande framgår:
Länsstyrelsens förslag till ny kulturmiljöstrategi är i princip densamma
som föregående, vilket är positivt då det ger kontinuitet i kommunens
arbete med kulturmiljöfrågor samt att strategin hinner förankras och
göra sig känd i hela kommunkoncernen.
Kulturmiljön är en viktig resurs för en hållbar samhällsutveckling och
historisk kunskap är ett viktigt perspektiv på samtiden.
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Kulturmiljöstrategin åsyftar att bidra till ett hållbart samhälle med en
mångfald av kulturmiljöer där både sociala, ekologiska och ekonomiska
värden tillvaratas. Kulturmiljöstrategin framhåller vikten av tillgängliga
kulturmiljöer vilket främjar människors möjlighet till delaktighet och
förståelse för kulturmiljön. Kulturmiljöstrategin tar ett helhetsgrepp
kring kulturmiljöarbetet och poängterar dess föränderlighet i relation
till människan, likväl som behov av förnyelse, uppdatering av urval och
synliggörande av fler berättelser. Kulturarv och kulturmiljöer bidrar till
att göra en plats attraktiv, och kan på så sätt främja kulturturismen som
i sin tur bidrar till att kulturmiljöerna hålls levande.
Kulturmiljöstrategins innehåll, inriktning och målbilder stämmer
följaktligen väl överens med de nationella kulturmiljömålen med
ledorden hållbarhet, delaktighet, inkludering och helhetssyn.
I linje med Hållbara Växjö 2030 framhåller kulturmiljöstrategin hållbar
samhällsutveckling som inkluderar sociala, ekologiska och ekonomiska
värden. Alla ska ha möjlighet att möta kulturarv oberoende av livsvillkor
och förutsättningar. Kulturmiljöstrategin understryker att medvetna
satsningar på kulturarv kan bidra till platsens tillväxt, marknadsföring
och sociala sammanhållning. Hållbara Växjö 2030 uttrycker att platsen
Växjös betydelse och attraktivitet genom fokus på kulturarv och
landskapets värden och är således ett viktigt styrdokument för att nå
strategins målbilder i Växjö kommun.
Vidare vill Växjö kommun understryka och framhålla vikten av
samverkan i kulturmiljöfrågorna för att tillsammans skapa goda
förutsättningar till en djupare och bredare insikt i länets, regionens och
framförallt kommunens kulturmiljöer. Samtalet mellan inblandade är
viktig i alla delar av samhällsbyggnadsprocessen varför detta samarbete i
de enskilda ärendena bör förstärkas.
Kunskap om kulturmiljö är viktigt i kommunens dagliga arbete med
planering och lovgivning enligt plan- och bygglagen samt vid dialog med
fastighetsägare och medborgare. Styrdokument och arbetssätt som
berör den fysiska kulturmiljön som Växjö kommun jobbar med eller är
involverade i är bl.a. ny översiktsplan för rutnätsstaden Växjö, strategi
för kv. Gripen, detaljplaner, gestaltningsprogram m.m.
Upphandling av en konsult för arbetet kulturmiljön till
samhällsbyggnadsarbetet under året pågår, vilket kommer att stärka
kommunens kompetens betydligt inom området.
Kulturmiljöstrategin har en positiv inverkan på miljön i termer av ett
levande kulturlandskap Vidare bidrar kulturmiljöstrategins fokus på en
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breddad syn på kulturarv till mångfald likväl som att ett rikt utbud på
attraktiva kulturmiljöer kan antas bidra positivt till folkhälsan.
Kulturmiljöstrategin syftar också att tillgängliggöra kulturarv och
kulturmiljöer. Den påverkar barns möjlighet att ta del av kulturarv och
kulturmiljöer positivt och bidrar till att öka barns tillgång till kultur,
historia och lärande.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
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§ 156

Dnr 2021-00136

Remiss av Region Kronobergs Länstransportplan
(LTP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande i ärendet enligt kommunchefens
skrivelse daterad 2021-03-26.
Bakgrund
Region Kronoberg har inför upprättandet av ny Länstransportplan
tillsänt länets samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt
Trafikverket en skrivelse för inhämtande av synpunkter. Skrivelsen är
daterad 2021-02-23 och man önskar synpunkter senast den 20 april
2021. Med skrivelsen önskar Regionen inhämta synpunkter avseende
vilka objekt som bör vara med i kommande Länstransportplan, vilka
bidragsnivåer remissinstanserna ser att planen skall innehålla avseende
driftbidrag till flygplatsen och bidrag till enskilda vägar samt till
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Utöver detta önskar Regionen även
input i kommande revidering av dokumentet "Cykla i Gröna Kronoberg".
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 164/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen lämnar yttrande i ärendet enligt kommunchefens
skrivelse daterad 2021-03-26.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-26 där följande framgår:
När det gäller större investeringar, objekt, som Växjö kommun anser
skall vara med i den kommande Länstransportplanen så är det Östra
delen av Södra Länken. För detta objekt finns en nyligen framtagen ÅVS,
åtgärdsvalsstudie, vilken visar på länkens värde och här är Växjö
kommun villig till kommunal medfinansiering. Länken är viktig för
Växjös fortsatta tillväxt, men även för tillgänglighet till regionalt viktiga
funktioner såsom Linnéuniversitetet och nuvarande sjukhus. Även om
det blir aktuellt med ny placering av ett nytt akutsjukhus så kommer
länken vara viktig samt öka i regional betydelse, inte minst genom att
den blir en viktig utryckningsväg till de södra delarna av länet.
Utöver ovan utpekade objekt anser vi att fortsatta satsningar på
mittsepareringsåtgärder utmed RV 27 skall finnas med. Ytterligare en
tung post i kommande Länstransportplan anser vi att samfinansiering av
statlig infrastruktur borde vara. Objekt som faller inom denna ram är de
regionalt viktiga satsningarna på utbyggnad av Norrleden, inklusive
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trafikplats Helgevärma, och dubbelspårsutbyggnad Växjö-Alvesta på
Kust till kustbanan. För båda dessa objekt finns nyligen framtagna
ÅVS:er och Tekniska utredningar. Utbyggnaden av Norrleden kommer
vara av stor regional betydelse då denna kommer vara den primära
utryckningsvägen för ett nytt akutsjukhus, men även kommunalt viktig
för staden Växjös fortsatta utveckling. Av denna anledning är Växjö
kommun villig till kommunal medfinansiering även av detta objekt.
När det gäller dubbelspårsutbyggnaden av Kust till kustbanan VäxjöAlvesta så är den sedan flera år utpekad som en brist järnvägssystemet
och här ser vi en regional samfinansiering tillsammans med kommunal
medfinansiering som en möjlighet att få till stånd denna utbyggnad inom
kommande Nationella plan. Medfinansiering från flera av länets
kommuner borde prövas tillsammans med eventuell medfinansiering
från näringslivet.
När det sedan gäller bidragsdelarna i den kommande
Länstransportplanen så ser vi ingen anledning till förändringar utan
anser att driftbidraget till flygplatsen skall vara kvar tillsammans med
bidragen till enskilda vägar. Avseende åtgärder för trafiksäkerhet och
kollektivtrafik anser vi att de bör vara kvar i sin nuvarande form. Detta
ger kommunerna möjlighet att på kort sikt kunna genomföra åtgärder,
något Växjö kommun har haft goda erfarenheter av.
Avseende Cykelvägplanen "Cykla i Gröna Kronoberg" anser vi att den bör
realiseras i sin första del innan mer medel avsätts till denna. I övrigt har
Växjö kommun inga nya eller andra förändringar att presentera utifrån
det som redan framgår av den regionala cykelvägplanen, se bilagd
inventering.
Yrkanden
Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen lämnar yttrande i ärendet enligt
kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-26. Med följande ändringar
med tillägg och strykning:
”Utöver ovan utpekade objekt anser vi att fortsatta satsningar på
mittsepareringsåtgärder utmed RV 27 skall finnas med” på ett sådant
sätt som inte påverkar gårdar och boende avsevärt negativt.
”När det sedan gäller bidragsdelarna i den kommande
Länstransportplanen så ser vi ingen anledning till förändringar utan
anser att driftbidraget till flygplatsen skall vara kvar tillsammans med
bidragen till enskilda vägar anser vi att bidragen till enskilda vägar ska
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vara kvar men att bidraget till flygplatsen endast ska omfatta kris och
beredskap.

Magnus Wåhlin (MP): Kommunstyrelsen lämnar yttrande i ärendet

enligt kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-26, med ändringen att
kommunstyrelsen inte tillstyrker att driftbidraget till flygplatsen ska
vara kvar.
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
Region Kronoberg
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§ 157

Dnr 2021-00162

Remiss från länsstyrelsen angående ansökan om
uppdrag som borgerlig vigselförrättare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker att länsstyrelsen förordnar Marinette
Dahlén som borgerlig vigselförrättare.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Kronobergs län har begärt Växjö kommuns yttrande över
en ansökan från Marinette Dahlén om att förordnas som borgerlig
vigselförrättare.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 165/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen tillstyrker att länsstyrelsen förordnar Marinette
Dahlén som borgerlig vigselförrättare.
-Länsstyrelsens begäran daterad 2021-03-22.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
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§ 158

Dnr 2021-00058

Finansdepartementets remiss av betänkandet bygg
och lov till lägre kostnad - förslag för bättre
konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar synpunkter i ärendet enligt kommunchefens
skrivelse daterad 2021-03-26.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 13 juni 2019 att tillkalla en särskild utredare
med syfte att gynna en utveckling där lägre produktionskostnader
återspeglas i boendekostnaderna och där företag med sådana
affärsmodeller ges bättre förutsättningar att verka. Utredningen har lagt
ett extra fokus på hur seriebyggda flerbostadshus skulle kunna påverka
boendekostnaderna och hur kommunerna skulle kunna understödja
byggandet av dessa.
Utifrån utredningens syfte att gynna lägre produktionskostnader som
sedan ska återspeglas i lägre boendekostnader, så har utredningen
fokuserat på flerbostadshus som tas fram i standardiserade processer.
Att bygga bostäder till en lägre produktionskostnad genom att använda
sig av standardiserade system, processer och arbetssätt skulle enligt
utredningen tillsammans med andra insatser kunna leda till lägre
boendekostnader. Generellt sett skulle lägre produktionskostnader leda
till ett ökat bostadsbyggande. Utredningen påpekar dock att låga
produktionskostnader inte är en garanti för låga boendekostnader
däremot är låga produktionskostnader en förutsättning för låga
boendekostnader. I utredningen används begreppet seriebyggda
flerbostadshus. Med detta avses flerbostadshus som tas fram i en
standardiserad process. Flerbostadshusen projekteras för att kunna
uppföras med i princip likadan utformning på olika platser i landet.
Utredningen betonar också att landets kommuner redan arbetar med
att genom markanvisningar få till stånd bostäder med låga hyror och att
intentionerna är goda. Resultaten har dock varierat och inte sällan har
volymerna av bostäder i lågprissegmentet varit fortsatt begränsat. Enligt
utredningens slutsats är det bästa alternativet, om kommunen vill
påverka hyresnivåerna, att ta egna initiativ och att fortsatt äga en stor
del av bostäderna i fråga.
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Utredningen anser även att allmännyttan fungerar väl men att den
behöver kompletteras med ytterligare kommunala insatser för
bostadsbyggandet. Utredningen visar också på tidigare gjorda
kartläggningar av bland annat Boverket där det går att se att
kommunerna hyr allt fler bostäder från allmännyttan eller privata
hyresvärdar för att hjälpa personer som inte kan skaffa sig ett eget
boende långsiktigt eller som är på väg att bli hemlösa på grund av
vräkning. Hyresvärdar upplåter också bostäder som kommunen hyr ut i
andra hand genom sociala hyreskontrakt.
Utredningen presenterar därmed fyra modeller för byggande på
kommunal mark med förutbestämd hyra. Utredningen anser att
kommunerna kan bygga nya standardiserade hus på sin egen mark
genom att använda rikstäckande ramavtal. Samtliga fyra modeller ska
också kunna kombineras i ett och samma hus.
1. Kommunal direktupplåtelse - kommunen bygger hus på ramavtal och
upplåter bostäder direkt till hyresgäst genom så kallade "sociala"
kontrakt. Enligt utredningen bör kommunerna i denna modell kunna
fastställa hyresrabatter på individuell nivå, under förutsättning att det
inte kommer i konflikt med den s.k. likställighetsprincipen i 2 kap. 3 §
kommunallagen.
Gränsdragningen i förhållande till sådana upplåtelser som görs med
hänvisning till socialtjänstlagen (2001:453) kan behöva klargöras i
samband med upplåtelsen.
2. Kommunal blockuthyrning - Även enligt denna modell bygger
kommunen hus på ramavtal men upplåter genom blockuthyrning dessa
på 15 år till sitt allmännyttiga bostadsföretag, som i sin tur upplåter
bostäder direkt till hyresgäst som "vanliga" kontrakt. Efter
blockuthyrningen återgår bostäderna till kommunen som kan hyra ut
dem i block på nytt igen eller överta förvaltningen i egen regi.
3. Kommunal upphandling (koncessionstilldelning) - i utredningens
tredje modell upphandlar kommunen en byggkoncession till ett företag,
i enlighet med de särskilda upphandlingsreglerna och använder sig av
presumtionsavtal om vilken hyresnivå som ska gälla för den tid som
koncessionen omfattar, maximalt 15 år. Byggföretaget blir då både
byggherre, förvaltare och hyresvärd på en och samma gång.
4. Kommunal överlåtelse - här bygger kommunen hus på ramavtal och
därefter avyttrar man dem som ägarlägenheter eller till en
bostadsrättsförening alternativt till en förening som upplåter
kooperativa hyresrätter. Dessa bostäder ska säljas till marknadspris.
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Beslutsunderlag
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-26 där följande framgår:
Utredningen beskriver ett antal exempel där det har lyckats byggas för
att möjliggöra lägre boendekostnader och de utmaningar som följt i hur
själva fördelningen av bostäderna med lägre boendekostnader ska göras.
Växjö kommun instämmer med utredningen att det är angeläget med
insatser som kan möjliggöra bostäder som fler kan efterfråga och ställer
sig positiv till utredningens ambitioner. Som utredningen påpekar så är
dock låga produktionskostnader inte en garanti för låga hyresnivåer. Om
ovan nämnda utveckling i kombination med utökade möjligheter till
avvikelser i planer också kan få till följd att mindre attraktiva
boendeområden tillskapas behöver utredningen också belysa denna
problematik, och vilka eventuella effekter det kan få på exempelvis
segregation och integration. Växjö kommun anser även att det är av vikt
att utredningen gör en djupare analys av hur bostäder med lägre
boendekostnad, som i många fall relateras till grupper som har
svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden, kan fördelas samt hur
dessa åtgärder kopplar till målen i den nationella sociala
bostadspolitiken.
Växjö kommun anser också att utredningen behöver fördjupa analysen
och tydligare redovisa de samhällsekonomiska konsekvenserna.
Utredningen uttrycker att ett av de största hindren till att bygga
seriebyggda flerbostadshus är uppfattningarna runt denna typ av
byggande kopplat till de konsekvenser det kan få. Om man centralt då
enbart lyfter fram goda exempel men inte beskriver de
samhällsekonomiska konsekvenserna på ett enhetligt och tydligare sätt
blir det också svårt att föra en större övergripande diskussion i ämnet
och därigenom förändra de attityder som ovan pekats ut som hinder.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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§ 159

Dnr 2020-00765

Medborgarundersökning 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av medborgarundersökningen
2020.
Bakgrund
Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta
i SCB:s medborgarundersökning. Växjö kommun har deltagit i SCB:s
medborgarundersökning vartannat år sedan 2006. Flera av
resultatmåtten används i Växjö kommun årliga redovisning.
Från 2021 får medborgarundersökningen en helt ny form. Enkäten
innehåller nya frågor och resultaten kommer att redovisas i andelar
istället för att analyseras med NKI-modellen. SCB:s nya
medborgarundersökning har utvecklats i samråd med SKR och deras
nätverkskommuner. Jämförbarhet med tidigare år är då ej möjlig.
Sammanlagt deltog 100 kommuner 2020. Undersökningen genomfördes
mellan den 24 augusti och den 3 november 2020. Ett slumpmässigt urval
på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade
43 procent enkäten. Växjö kommun deltog även i
medborgarundersökningen hösten 2018. Svarsandelen blev då 39
procent. Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2020 blev
42 procent. Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de
100 kommuner som var med i undersökningen 2020.
Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index
(NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala
nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den
undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att
visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens
invånare.
Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg
• Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om
kommunen som en plats att bo och leva på.
• Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om
kommunens olika verksamheter.
• Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om
invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter.
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SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen
brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera
verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin
kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kunskap från andra håll
om de områden som undersökningen tar upp.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 118/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av medborgarundersökningen
2020.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-26 där följande framgår:
Nöjd region index, NRI för Växjö kommun blev 62 i årets undersökning.
Det är lägre jämfört med hösten 2018 då NRI var 66.
NRI för samtliga 100 kommuner som var med i undersökningen 2020
blev 60. NRI för Växjö kommun är inte säkerställt högre eller lägre
jämfört med genomsnittsresultatet. Frågeområden som bör prioriteras
är trygghet och bostäder.
Nöjd medborgarindex, NMI för Växjö kommun blev 58 i årets
undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten
2018 då NMI var 62. NMI för samtliga 100 kommuner som var med i
undersökningen 2020 blev 55. NMI för Växjö kommun är inte säkerställt
högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Verksamheter som
bör prioriteras är gång- och cykelvägar, äldreomsorgen, stöd för utsatta
personer och grundskolan.
Nöjd inflytande index, NII för Växjö kommun blev 38 i årets
undersökning. Det är lägre jämfört med hösten 2018 då NII var 45.
NII för samtliga 100 kommuner som var med i undersökningen 2020 blev
40. NII för Växjö kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört
med genomsnittsresultatet. Frågeområden som bör prioriteras är
påverkan och förtroende.
-Kommunchefen har till ärendet även lämnat rapporten SCB:s
medborgarundersökning 2020 - Växjö kommun.
Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 160

Dnr 2021-00146

Fullmakt att hantera Växjö kommuns ansökningar
gentemot Vattenkraftens Miljöfond
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar fullmakt till Ida Lidholt
planeringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen, att för Växjö
kommuns räkning tillsvidare hantera ansökningar gentemot
Vattenkraftens Miljöfond.
Bakgrund
Växjö kommun har anmält fyra anläggningar till NAPen (Ingelstad,
Bergsjön, Böksholm och Lidekvarn). Ingelstad är hittills godkänd för
NAPen och ingår i första prövningsgruppen för Mörrumsån, vilket
innebär att tidpunkt när ansökan ska lämnas in är 1 februari 2024. Övriga
ska lämnas in 1 september 2024 samt att Böksholm och Lidekvarn avses
att säljas.
Vattenkraftens miljöfond är ett bolag som har i huvuduppgift att ge
ekonomiskt stöd till verksamhetsutövare som är antagna till den
Nationella planen för omprövning av vattenkraft. Fondens syfte är att
hjälpa verksamhetsutövare finansiera den process som leder fram till att
ge svensk vattenkraft moderna miljövillkor samt de miljöåtgärder som
krävs för att villkoren ska uppfyllas. Fonden finansierar även eventuella
produktionsförluster som kan uppstå till följd av miljövillkoren. I och
med att Länsstyrelsen (hittills) godkänt Ingelstad att ingå i den
nationella planen har vi samtidigt fått möjlighet att anmäla oss till
fonden.
För att kunna söka medel ur fonden kräver bolaget att den person som
ansöker har fullmakt att göra så från organisationens firmatecknare. Då
Växjö kommun inte har en firmatecknare tas ärendet upp för beslut i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 116/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen lämnar fullmakt till Ida Lidholt
planeringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen, att för Växjö
kommuns räkning tillsvidare hantera ansökningar gentemot
Vattenkraftens Miljöfond.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-02 där följande framgår:
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Ida Lidholt på kommunledningsförvaltningens planeringsavdelning är
den som är tänkt att sköta kommunens ansökningar ur Vattenkraftens
Miljöfond. Skulle Lidholt få andra arbetsuppgifter eller inte längre vara
anställd hos Växjö kommun får ett nytt beslut fattas av
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Vattenkraftens Miljöfond
Ida Lidholt
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§ 161

Dnr 2021-00138

Plan för forskning och kunskapsutveckling - Växjö
kommun som lärande organisation
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar Plan för forskning och kunskapsutveckling,
Växjö kommun som lärande organisation.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag
till en forskningsstrategi för Växjö kommunkoncern. Det finns behov av
att stärka och skapa ytterligare relationer mellan akademi, forskning,
näringsliv och Växjö kommuns samtliga verksamheter för att främja
kunskapsbaserad utveckling som gagnar invånare och näringslivet i
kommunen.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 119/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar Plan för forskning och kunskapsutveckling,
Växjö kommun som lärande organisation.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-02-26 där följande framgår:
Planen för forskning och kunskapsutveckling lyfter fram hur Växjö
kommun kan arbeta för att ta tillvara på och utvecklas utifrån
forskningsbaserad kunskap och på så sätt fungera som en lärande
organisation som ger mervärde för organisationen, invånare, besökare
och företagare. Detta kan främjas exempelvis genom att
- forskningsresultat tas tillvara samt att beprövad erfarenhet delges i
samverkan
- delta i eller driva forskningsbaserade projekt,
- samverka med relevanta forskningsmiljöer,
- kompetensutveckling via akademi,
- uppdragsutbildningar,
- forskande medarbetare,
- studentsamarbeten som praktik och examensarbeten.
I samverkan med lärosäten behöver det finnas en ömsesidighet som tar
tillvara på kommunens behov och önskemål samt att den akademiska
friheten bevaras från lärosätets sida inom ramen för samverkan. Detta
innebär att behov inom kommunen och forskningsområden inom
lärosäten behöver matchas mot varandra.
Planen består av följande tre utvecklingsområden
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1. Forskningsbaserad verksamhetsutveckling och lärande
2. Växjö kommuns samverkan med akademi och näringsliv
3. Studentsamarbete för kunskapsutveckling och forskningsanknytning
Till utvecklingsområdena beskrivs insatsområden som ska bidra till
positiv utveckling och visar på hur forskning, kunskapsutveckling och
lärande kan stärka oss internt och för våra målgrupper i Växjö kommun.
Växjö kommun har ett upparbetat strategiskt partnerskap tillsammans
med Linnéuniversitetet, Linnékåren samt Kalmar kommun för att stärka
och utveckla goda och långsiktiga relationer för utveckling av
Linnéuniversitetet och Växjö som universitets- och studentstad.
Inom partnerskapet är tre målområden identifierade; Hållbar samhällsoch infrastruktur, Näringsliv och arbetsliv samt Forskning och
kunskapsutveckling.
Målområde Forskning och kunskapsutveckling syftar till att samverkan
ska leda till att såväl Linnéuniversitetets utbildningar och forskningen
utvecklas som att forskningsbaserad kunskap bidrar till utveckling av
kommunens verksamhet.
- Plan för forskning och kunskapsutveckling,
Växjö kommun som lärande organisation.
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§ 162

Dnr 2021-00165

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till reviderad delegationsordning
enligt till ärendet bilagt dokument daterat 2021-03-09.
Bakgrund
Kommunstyrelsens delegationsordning är i behov av revidering
avseende vissa organisations- och personalfrågor.
Beslutsunderlag
-Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-09 där följande framgår:
I bilagt förslag (framtaget av HR-avdelningen och kansliavdelningen) till
reviderad delegationsordning är tillägg markerade i grönt och
strykningar markerade i rött. Förändringarna är främst anpassningar för
ökad tydlighet och anpassningar till rådande förhållanden inom HRområdet.
• Punkt 4.1 omformuleras för ökad tydlighet.
• I punkt 4.2 ändras Sveriges Kommuner och Landsting till Sveriges
Kommuner och Regioner.
• Punkt 4.9 stryks då detta beslut tas i samband med eventuellt
anställningsavtal.
• Punkt 4.11 ändras att inkludera alla löneskulder för ökad
stringens.
• Punkt 5.1 ändras för ökad tydlighet. Dessutom tillåts
kommunchefen vidaredelegera sådana beslut.
• En ny punkt läggs till med delegation till kommunchefen om
förordnande av chef inom kommunledningsförvaltningen. Detta
är en anpassning för att tydliggöra skillnaden mellan anställning
och förordnande.
• I punkt 5.5 ändras kontorschef till avdelningschef efter rådande
förhållanden.
• Punkt 5.9 stryks då polisanmälningar bedöms vara verkställighet.
• Punkt 5.13 stryks då det ryms inom punkt 4.8.
Beslutet skickas till
För åtgärd
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Kanslichefen
HR-chefen
För kännedom
Avdelningschefer KLF

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 163

Dnr 2021-00178

Stöd för samhällsföreningar under pandemin
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att regeln om avdrag för kvarstående medel
av Byapengen inte skall tillämpas för ansökningsåret 2021. Föreningar,
som i övrigt uppfyller fastställda kriterier för fördelningen, ska erhålla
hel Byapeng.
Bakgrund
Växjö kommun stödjer aktiva samhällsföreningar i tätorter och på
landsbygden genom ett verksamhetsstöd kallat Byapeng. Stödet utgår
med totalt 17500 kr för föreningar på mindre orter och med totalt 35000
kr för tätorternas föreningar. Sammanlagt omfattar stödet cirka 25
föreningar.
Föreningarna ansöker årligen om stödet, och skall då också redovisa vad
pengarna har använts till under föregående år. Skulle det finnas medel
kvar från stödet, är regeln att dessa pengar skall räknas av vid
fördelningen av kommande stöd.
År 2020 har många föreningars aktiviteter minskat dramatiskt. Detta har
påverkat föreningarnas möjligheter att få intäkter för sin verksamhet.
Samtidigt har kostnader av olika slag kvarstått.
I takt med att vaccinationsprogrammet för befolkningen blir genomfört
kommer också föreningarnas verksamhet kunna återupptas.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 145/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att regeln om avdrag för kvarstående medel
av Byapengen inte skall tillämpas för ansökningsåret 2021. Föreningar,
som i övrigt uppfyller fastställda kriterier för fördelningen, ska erhålla
hel Byapeng.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-17.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
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§ 164

Dnr 2021-00164

Revidering av Bestämmelser för tomtkön samt
fördelning av småhustomter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen revidering av Växjö kommuns
bestämmelser för tomtkön samt fördelning av småhustomter, enligt till
ärendet bilagt förslag.
Bakgrund
Växjö kommuns bestämmelser för tomtkön samt fördelning av
småhustomter antogs av kommunstyrelsen i §7/2005, och reviderades
senast av kommunstyrelsen i §279/2020.
Då det förekommer att villatomter som köps av Växjö kommun, genom
den kommunala villatomtkön, bebyggs och därefter direkt säljs vidare
föreslås att vissa revideringar görs i dokumentet Bestämmelser för
tomtkön samt föredelning av småhustomter.
Revideringen består i att:
-Ett tillägg görs till texten under rubriken Fördelning av tomter. Den
tillagda texten lyder "Sökande som erhållit småhustomt minst två gånger
tidigare kommer alltid i kö efter dem som ej tidigare erhållit tilldelning
eller erhållit tilldelning en gång."
-En ändring görs i texten under rubriken Försäljning av tomter.
Ändringen består i att den som tilldelats och köpt tomt av kommunen
kan erbjudas ny tomt först fem år efter köpekontraktets
undertecknande, istället för tidigare tre år.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 140/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen revidering av Växjö kommuns
bestämmelser för tomtkön samt fördelning av småhustomter, enligt till
ärendet bilagt förslag.
-Förslag till reviderad version av Växjö kommuns
bestämmelser för tomtkön samt fördelning av småhustomter.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-09.
Beslutet skickas till
För åtgärd
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Författningssamling
Planeringschefen

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 165

Dnr 2021-00169

Markpris för Bollspelet 1 och Fotbollen 1 på
Torparängen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till nytt markpris för Bollspelet 1
och Fotbollen 1, Torparängen Växjö stad enligt följande:
Bollspelet 1: 1 500 000 kr eller 2500 kr/m2 tomtyta
Fotbollen 1: 2 100 kr/m2 tomtyta.
Bakgrund
Stadsutvecklingsprojektet Torparängen startade med en planläggning av
området under åren 2014-2016. Detaljplanen fick laga kraft i januari 2017.
Byggnation av allmän platsmark är i stort sett avslutat med
byggnationen inom kvartersmarken pågår. Under våren 2016
genomfördes en markanvisningstävling för kvartersmarken. Markpriset
baserades på en byggrättsvärdering från november 2014. Samtliga hittills
sålda fastigheter har utgått från denna markprisnivå.
Det finns idag två fastigheter i området som ännu inte avyttrats.
Bollspelet 1 är den sista av sex villatomter. Den har fram till årsskiftet
nyttjats som etableringsyta för en av projektets byggherrar. Fastigheten
Fotbollen 1, en kvarterstomt som ligger utmed Torparängen har legat
vilande i projektet sedan det att SverigeBogården valde att inte gå vidare
med att teckna köpekontrakt.
Då det finns behov av att uppdatera markprisnivåerna från värderingen
från 2014 har en ny värdering tagits fram. Värderingen har med en
ortsprismodell som grund, föreslagit en ny markprisnivå för villatomten
respektive kvarterstomten, se bilaga.
Bollspelet 1:
Fotbollen 1:

1 500 000 kr eller 2500 kr/m2 tomtyta
2 100 kr/m2 tomtyta.

I 2014 års värdering var motsvarande priser;
Bollspelet 1:
Fotbollen 1:

1 200 kr/m2 tomtyta (+ en markberedningskostnad på 1200 kr/m2 tomtyta)
900 kr/m2 tomtyta.

Skillnaden mellan de två värderingarna är således markant.
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Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 146/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till nytt markpris för Bollspelet 1
och Fotbollen 1, Torparängen Växjö stad enligt följande:
Bollspelet 1: 1 500 000 kr eller 2500 kr/m2 tomtyta
Fotbollen 1: 2 100 kr/m2 tomtyta.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-10.
-Bilaga karta.
-Värdeutlåtande Växjö Bollspelet 1 och Fotbollen 1 från Svefa AB.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§ 166

Dnr 2021-00190

Fastställande av särskilt pris på del av fastigheten
Växjö 9:34 (vid Deltavägen)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för tomtmark inom del av
fastigheten Växjö 9:34 på Norremark i Växjö, bilaga 1. Priset för marken
inom berört område beslutas bli 900 kr/m2 markyta.
Bakgrund
Detaljplanen för Växjö 9:34, Norrastugan, Norremark, Växjö kommun
vann laga kraft 2020-11-17. Detaljplanen medger verksamheter,
detaljhandel samt kontor.
Området är beläget sydöst om Deltavägen på Norremark och är tänkt att
säljas för verksamheter i enlighet med gällande detaljplan.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 160/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen fastställer särskilt pris för tomtmark inom del av
fastigheten Växjö 9:34 på Norremark i Växjö, bilaga 1. Priset för marken
inom berört område beslutas bli 900 kr/m2 markyta.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-26 där följande
sammanfattning framgår:
Växjö kommun har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Växjö 9:34.
Marken har värderats av en värderare under mars 2021. Föreslagen
prissättning i enlighet med värderingen är 900 kr/m2 markyta.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§ 167

Dnr 2021-00177

Försäljning av fastigheterna del av Växjö 11:66 och
del av Växjö 10:14 samt köp fastigheten del av Växjö
11:5 (vid Sigfridshäll)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogad överenskommelse om
fastighetsreglering avseende försäljning av fastigheterna del av Växjö
11:66 för 560 000 kr och del av Växjö 10:14 för 250 000 kr samt köp av
fastigheten del av Växjö 11:5 för 26 000 kr, jämte villkor i övrigt, bilaga 1.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2018-01-30 §23 detaljplan berörande Växjö
11:5 (Sigfridshäll) Öster i Växjö kommun. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom området. Växjö kommun har
ingått ett exploateringsavtal med Sigfridshäll i Växjö AB, dagtecknat
2018-01-22, som bland annat reglerar överlåtelse av mark mellan
parterna enligt detaljplanen.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 161/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner bifogad överenskommelse
om fastighetsreglering avseende försäljning av fastigheterna del av Växjö
11:66 för 560 000 kr och del av Växjö 10:14 för 250 000 kr samt köp av
fastigheten del av Växjö 11:5 för 26 000 kr, jämte villkor i övrigt, bilaga 1.
-Bilaga 1 Ansökan och överenskommelse
Fastighetsreglering.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-16 där följande
sammanfattning framgår:
Växjö kommun säljer genom överenskommelse om fastighetsreglering
del av fastigheterna Växjö 11:66 samt Växjö 10:14 samt köper del av
fastigheten Växjö 10:5, bilaga 2. En extern värdering av marken har
utförts. Fastighetsregleringarna utförs för att möjliggöra Sigfridshäll i
Växjö AB:s önskade byggnation på platsen.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§ 168

Dnr 2021-00187

Förlängning av optionsavtal för fastigheten
Värendsvallen 17
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna två års förlängning av
optionsavtal med Fortnox AB angående fastigheten Värendsvallen 17.
Bakgrund
Företaget Fortnox AB har en option (bilaga 1) på fastigheten
Värendsvallen 17 (K2019§249) som löper ut 2021-08-31. Syftet med
optionen är ge möjlighet att skapa mer kontorsyta för det egna företaget
som växer kraftigt.
Företaget har nu bett om två års förlängning av nuvarande optionsavtal.
Företagets tillväxt har inte minskat men rådande situation med Covid-19
gör det omöjligt att bedöma ett framtida kontorsbehov och ta beslut om
förvärv och byggnation inom den närmaste tiden.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 162/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna två års förlängning av
optionsavtal med Fortnox AB angående fastigheten Värendsvallen 17.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-22.
-Nuvarande optionsavtal.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§ 169

Dnr 2020-00742

Motion om behov av en bättre kontinuitet i
hemtjänst/hemvård - Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att personalkontinuiteten
inom hemvården är en prioriterad fråga. I dagsläget har
omsorgsnämnden ett inarbetat mål att nå en personalkontinuitet på 11
(antal personer som gör hembesök hos en omsorgstagare med
hemtjänst under en tvåveckorsperiod). Det är detta mål som gäller och
som förvaltningen och dess personal arbetar för att förverkliga.
Bakgrund
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har genom Carin Högstedt (V)
inlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken det föreslås att
fullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att åstadkomma att
personalkontinuiteten ska vara max 10 personal. Siffran får gärna vara
lägre men inte högre. Med personalkontinuitet menas hur många olika
personer som gör hembesök hos omsorgstagare med hemtjänst under
en tvåveckorsperiod.
Motionen noterar att det föreslagna målet inte är omöjligt, att det finns
goda exempel från andra kommuner, samt att kontinuitet är en fråga om
organisation, bemanning och prioritering.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 134/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att personalkontinuiteten
inom hemvården är en prioriterad fråga. I dagsläget har
omsorgsnämnden ett inarbetat mål att nå en personalkontinuitet på 11
(antal personer som gör hembesök hos en omsorgstagare med
hemtjänst under en tvåveckorsperiod). Det är detta mål som gäller och
som förvaltningen och dess personal arbetar för att förverkliga.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-03-15.
-Omsorgsnämnden har i § 8/2021 lämnat följande yttrande:
Nämnden instämmer i att det är viktigt att förbättra
personalkontinuiteten i hemvården, men en målsättning om max 10
personal är i nuläget inte realistisk varför nämnden föreslår fullmäktige
att inte bifalla motionens förslag.
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Nämnden noterar att omsorgsförvaltningen under förvaltningschefs
ledning har inlett ett strukturerat arbete kring förbättring av planering
och kontinuitet i hemvården. Arbetet har gett effekt och skapat kunskap
och förståelse runt hur kontinuiteten kan förbättras vid varje
hemvårdsenhet, inte minst genom att involvera medarbetarna. Detta
arbete bör ges tid att fullföljas och utvärderas.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Conny Lindahl (SD):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ulf Hedin (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Julia Berg (S): Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden att
fastställa ett kontinuitetsmål.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 170

Dnr 2021-00086

Motion om kameraövervakning och insatsbehov för
att öka tryggheten i Växjö kommun - Christer
Svensson (SD)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att Växjö kommun arbetar
aktivt för att skapa trygga och säkra miljöer i hela kommunen. Detta
arbete måste fortskrida, förbättras och utvärderas kontinuerligt. Dock
får kommunen, enligt kommunallagen, inte skapa specifika insatser som
riktar sig till specifika näringsidkare utan arbetar för alla i Växjö
kommun.
Bakgrund
Den 2 februari 2021 inkom Sverigedemokraterna Växjö med motion där
Sverigedemokraterna Växjö föreslår att berörd nämnd och styrelse
snarast utreder och åtgärdar behov som påtagligt förbättrar trygghet i
Växjö centrum och ICA Cityhallen med personal och kunder.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 135/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att Växjö kommun arbetar
aktivt för att skapa trygga och säkra miljöer i hela kommunen. Detta
arbete måste fortskrida, förbättras och utvärderas kontinuerligt. Dock
får kommunen, enligt kommunallagen, inte skapa specifika insatser som
riktar sig till specifika näringsidkare utan arbetar för alla i Växjö
kommun.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-03-15.
-Kommunchefens yttrande daterat 2021-02-15.
Yrkanden
Conny Lindahl (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Tomas Thornell (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunfullmäktige avslår motionen med att Växjö kommun arbetar
aktivt för att skapa trygga och säkra miljöer i hela kommunen. Detta
arbete måste fortskrida, förbättras och utvärderas kontinuerligt. Dock
får kommunen, enligt kommunallagen, inte skapa specifika insatser som
riktar sig till specifika näringsidkare utan arbetar för alla i Växjö
kommun.
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Oliver Rosengren (M) med instämmande av 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.
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§ 171

Dnr 2020-00736

Motion om samtyckesavtal för inhämtning av
statistik från friskolor - Björn Kleinhenz (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen med följande motivering:
Regeringen har i en proposition föreslagit att den statistik som
motionen gäller åter ska kunna samlas in och publiceras från och med 1
juli 2021. Utbildningsnämnden har därtill tilldelat
utbildningsförvaltningen ett uppdrag om att iordningställa en webbsida
för att bland annat vårdnadshavare ska kunna jämföra och göra ett än
mer informerat skolval. I uppdraget ingår även att föra en dialog med de
fristående skolorna.
Motionens andra förslag om att villkora resurser mot statistik faller på
sin egen orimlighet i och med att förvaltningen inte behöver erhålla
någon information från de fristående skolorna för att kunna ta fram och
verkställa nämndens beslut avseende socioekonomisk resursfördelning.
Bakgrund
En motion inkom den 7 december 2020 från Björn Kleinhenz (V) med
följande innehåll:
Sedan september 2020 är det ej längre möjligt att få ut ny statistik från
SCB för de friskolor vi har i kommunen, något som gör att vi fr.o.m. 2022
inte kommer få tillgång till någon aktuell statistik för fristående enheter.
Vänsterpartiet har i riksdagens utbildningsutskott drivit att
offentlighetsprincipen ska gälla även friskolor men ännu inte lyckats få
gehör i frågan. Med det aktiva skolval vi nu har i Växjö kommun vill
Vänsterpartiet att så mycket information som möjligt finns tillgänglig till
de vårdnadshavare som tillsammans med sina barn ska välja skola.
Bristen på information gör det även svårt för forskare, skolhuvudmän
och beslutsfattare att utvärdera hur skolval utvecklas över tid och hur
detta i sin tur påverkar undervisningens kvalitet. Arbete kring vilka
författningsförändringar och beslut som behövs för att uppgifterna skall
bli tillgängliga igen är på gång, men till det arbetet är klart och nya
beslut har tagits råder de nya tolkningarna av sekretess.
För utbildningsförvaltningen innebär det att tilldelningen av resurser till
skolor med enskild huvudman försvåras, det finns en risk att den
socioekonomiska resursfördelningen inte kommer att fungera som den
ska. Statistik är färskvara och brist på aktuell sådan skulle kunna
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innebära att utbildningsförvaltningen fördelar resurser baserat på
gammal statistik eller antaganden, utan den blir det också omöjligt att
följa hur skolsegregationen utvecklas i Växjö kommun över tid.
Därför är det bättre att utbildningsförvaltningen får tillgång till aktuell
statistik från SCB genom att be fristående skolor om samtycke att
efterge sekretess. Detta möjliggör att Växjö kommun kan ha en
fortsatt jämlik socioekonomisk resursfördelning. Förslagsvis efterfrågas
den statistik som fram till i september 2020 var tillgänglig för
utbildningsförvaltningen. Mot bakgrund av detta yrkar vi
att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att upprätta och begära in
samtyckesavtal gällande inhämtning av statistik från samtliga friskolor i
Växjö kommun.
att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda och huruvida det är
möjligt att de friskolor som undertecknar samtyckesavtal får ta del av
socioekonomisk resursfördelning och att de som ej samtycker får
tilläggsbelopp i nivå med den skola i kommunen som har lägst
socioekonomiskt index.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 136/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med följande motivering:
Regeringen har i en proposition föreslagit att den statistik som
motionen gäller åter ska kunna samlas in och publiceras från och med 1
juli 2021. Utbildningsnämnden har därtill tilldelat
utbildningsförvaltningen ett uppdrag om att iordningställa en webbsida
för att bland annat vårdnadshavare ska kunna jämföra och göra ett än
mer informerat skolval. I uppdraget ingår även att föra en dialog med de
fristående skolorna.
Motionens andra förslag om att villkora resurser mot statistik faller på
sin egen orimlighet i och med att förvaltningen inte behöver erhålla
någon information från de fristående skolorna för att kunna ta fram och
verkställa nämndens beslut avseende socioekonomisk resursfördelning.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-03-22.
-Utbildningsnämndens yrkande i § 12/2021.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Malin Lauber (S):
Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att upprätta och
begära in samtyckesavtal gällande inhämtning av statistik från samtliga
friskolor i Växjö kommun.
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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.
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§ 172

Dnr 2019-00448

Antagande av Vattenplan för Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förslaget till Vattenplan för Växjö kommun.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunchefen att arbeta fram en
vattenplan. Vattenplanen syftar till att skapa en hållbar vattenförvaltning
i en växande kommun. Vattenförvaltningen präglas av helhetssyn och ett
effektivt arbete för att uppnå levande, badbara sjöar och vattendrag med
god status avseende vattenkvalitet.
En kommun berör vatten i flera olika aspekter: som tillsyns- och
prövningsmyndighet, samhällsplanerare, VA-huvudman, och i rollen som
markägare och verksamhetsutövare. Vattenplanen är framtidsinriktad
med fokus på EU:s vattendirektiv och Hållbara Växjö 2030, men med
avstamp i de utmaningar som Växjö kommun står inför på kort sikt.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 138/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till Vattenplan för Växjö kommun.
-Förslag till Vattenplan för Växjö kommun.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-08 där bland annat följande
framgår:
I Växjö kommunkoncerns styrmodell samlas krafterna för att nå visionen
om att skapa en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare,
företag och besökare – idag och i framtiden. Hållbarhetsprogrammet
och kommunens planer blir levande då de tillsammans med nya initiativ,
förändringar och behov ses i en helhet i respektive huvudprocess och
stödprocess. Detta förmedlas genom den årliga budgetprocessen till
varje nämnd och styrelse.
En plan förtydligar den politiska viljeinriktningen och tydliggör
beroenden och samverkan mellan processer, förvaltningar och bolag.
Externa intressenter kan komma att beröras.
Vatten är en resurs och en del av Växjös profil som vi kan tyckas ha
oändlig tillgång till med alla våra sjöar och relativt goda
grundvattentillgång. Vintern 2017/2018 och sommaren 2018 visade dock
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vårt klimats nyckfullhet med översvämningar och extrem torka inom
loppet av några månader. Vintern 2019/2020 var det åter dags för
översvämningar i såväl sjöar som vattendrag.
Vatten är ett brett område som kommer in i kommunens arbete på
många olika sätt – via exempelvis stadsplanering, infrastruktur för
vatten och avlopp, naturupplevelser men också som en säkerhetsfråga
vad det gäller såväl översvämningsrisk som det fundamentala i att ha
tillgång till ett rent dricksvatten. Eftersom vatten berör vår organisation
på så många olika sätt är också arbetet med vatten spretigt och Växjö
kommun saknar idag en sammanhållen vattenplanering. Flera dokument
pekar ut mål för vattenrelaterade miljöer, så som VA-plan,
grönstrukturprogram, klimatanpassningsplanen med flera. Det innebär
att ansvaret för strategisk vattenplanering är utspridd inom
organisationen. Risken för såväl dubbelarbete som att saker "faller
mellan stolarna" är uppenbar. En god vattenförvaltning kräver god
samordning för att kunna fatta strategiska beslut vid rätt tidpunkt,
samtidigt som vi bygger upp en robust kunskap inom organisationen.
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§ 173

Dnr 2020-00679

Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och
ägardirektiv för Kulturparken Småland Aktiebolag
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och aktieägaravtal samt
utfärdar ägardirektiv för Kulturparken Småland AB, enligt till ärendet
bilagda förslag.
Bakgrund
Växjö kommun och Region Kronoberg är gemensamma ägare till
Kulturparken Småland AB ("Bolaget"). Region Kronoberg innehar en
59%-ägarandel och Växjö kommun en 41%-ägarandel av aktierna i
Bolaget. Nu gällande bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv för
Bolaget upprättades vid tidpunkten för Bolagets bildande 2009. Med
anledning av bland annat ny museilag (2017:563) samt förändringar i
kommunallagen (2017:725) avseende bolagsstyrning och uppsiktsplikt i
kommunala bolag har Bolagets ägare i samband med ägarsamråd
beslutat att uppdatera och revidera ovan nämnda styrdokument.
Arbetet med framtagandet av de nya förslagen till reviderade
styrdokument har skett i samråd mellan Bolagets ägare, dels på
tjänstepersonsnivå mellan kulturansvariga tjänstepersoner och jurister
samt dels på politisk nivå i samband med presidieöverläggningar mellan
kulturansvariga förtroendevalda och ägarsamråd mellan region- och
kommunstyrelsernas presidier. De nya framarbetade förslagen till
styrdokument bedöms nu vara klara att beslutas formellt av Kommunrespektive Regionfullmäktige. Efter beslut i respektive ägares
fullmäktige kan de reviderade styrdokumenten antas av Bolaget på extra
bolagsstämma.
Beslutsunderlag
-Förslag till ny bolagsordning för Kulturparken Småland AB.
-Förslag till nytt ägardirektiv för Kulturparken Småland AB.
-Förslag till nytt aktieägaravtal för Kulturparken Småland AB.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-18 där följande framgår:
Nedan följer en översiktlig sammanfattning över föreslagna revideringar
i respektive styrdokument (d.v.s. bolagsordning, aktieägaravtal och
ägardirektiv).
Bolagsordning:
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Förändring av ändamålsparagrafen med anledning av ny lagstiftning
samt förtydligande av uppdraget som rör Stiftelsen Svenska
Emigrantinstitutets verksamhet. Justering till att Regionfullmäktige ska
utse tre styrelsesuppleanter och Kommunfullmäktige två
styrelsesuppleanter. Redaktionella ändringar och uppdatering i enlighet
med riktlinje och rutin för bolagsstyrning i Region Kronoberg.
Aktieägaravtal:
Reviderade riktvärden för arvoden till styrelsen i enlighet med
arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg.
Förtydliganden avseende Bolagets finansiering samt fastställande av
gemensam rutin för årlig uppräkning av driftsanslag. Redaktionella
ändringar och uppdatering i enlighet med riktlinje och rutin för
bolagsstyrning i Region Kronoberg.
Ägardirektiv:
Tydligare kopplingar mellan Bolagets verksamhet och ägarnas
målsättningar, bland annat med syfte att möta de krav som Kulturrådet
ställer upp för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Uppdatering av bolagets verksamhet och ändamål i enlighet med ny
lagstiftning på museiområdet.
Anpassning av verksamhetsstyrning och uppföljning med anledning av
ny lagstiftning och nya rutiner. Avseende verksamhetsplanering och
ekonomi görs tillägg om att Bolaget fortlöpande ska undersöka
möjligheterna till att effektivisera sin verksamhet.
Uppdatering i enlighet med riktlinje och rutin för bolagsstyrning i
Region Kronoberg.
Yrkanden
Rose-Marie Holmqvist (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och
aktieägaravtal samt utfärdar ägardirektiv för Kulturparken Småland AB,
enligt till ärendet bilagda förslag, med följande ändring:
På sidan 2 under rubriken Verksamhetsplanering och ekonomi i
reviderat ägardirektiv stryka "(…) samt att pröva om delar av
verksamheten kan konkurrensutsättas.”.
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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§ 174

Dnr 2021-00157

Förslag till utökning av zon 2 samt nya regleringar
för parkeringar i Växjö tätort
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner åtgärdsförslag 1 för genomförande av
utökning av zon 2 och regleringar på Söder och Väster i Växjö enligt
tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2021-01-25.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 29/2021 lämnar förslag till
kommunfullmäktige om utökning av zon 2 samt nya regleringar för
parkeringar i Växjö tätort.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 137/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner åtgärdsförslag 1 för genomförande av
utökning av zon 2 och regleringar på Söder och Väster i Växjö enligt
tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2021-01-25.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-03-15.
-Tekniska nämnden § 29/2021.
-Tekniska nämndens skrivelse daterad 2021-01-15 (inkluderar kartor
med avgränsningar).
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§ 175

Dnr 2020-00219

Antagande av detaljplan för Växjö 7:10 m.fl. (etapp
3 Hagavik), Norremark
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen,
detaljplan för Växjö 7:10 med flera, (Västra Hagavik etapp 3), Norremark,
enligt till ärendet bilagt förslag daterat 2021-03-01.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2021-03-01 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
revideringar och justeringar som redovisas i utlåtandet.
Bakgrund
Byggnadsnämnden har i § 43/2021 till fullmäktige översänt ett förslag
till detaljplan för Växjö 7:10 m.fl. (etapp 3 västra Hagavik), Norremark för
antagande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skola, idrottsändamål,
bostäder, vård och centrumverksamheter inom ett före detta
asfaltsupplag, samt att bekräfta och bevara naturområdet vid Hovs göl.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 157/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen,
detaljplan för Växjö 7:10 med flera, (Västra Hagavik etapp 3), Norremark,
enligt till ärendet bilagt förslag daterat 2021-03-01.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2021-03-01 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
revideringar och justeringar som redovisas i utlåtandet.
-Byggnadsnämndens beslut i § 43/2021.
-Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2020-03-13
-Planbeskrivning daterad 2021-03-01
-Plankarta daterad 2021-03-01
-Utlåtande daterat 2021-03-01
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§ 176

Dnr 2021-00151

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag som har kommit in före den 1
mars 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner
och medborgarförslag.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning av
obesvarade motioner och medborgarförslag presenteras för fullmäktige
två gånger per år.
Kansliavdelningen bifogar en förteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag som registrerats före den 1 mars 2021. Beräknad
behandling i kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd baseras på i
vilken instans ärendet ligger idag och på när eventuella remissinstanser
ska ha återkommit med sina yttranden till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 132/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner
och medborgarförslag.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-10, med tillhörande bilaga
daterad 2021-03-04.
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§ 177

Dnr 2021-00152

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten
överlämnats till nämnd - mars 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Bakgrund
Enligt Arbetsformer för nämnder och styrelser i Växjö kommun ska beslut
i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten
överlåtits till nämnd eller styrelse, redovisas till kommunfullmäktige i
april och oktober.
Kansliavdelningen har tagit fram en sammanställning över de beslut som
har fattats i medborgarförslag som har delegerats till kommunstyrelsen
eller nämnd. Redovisningen är baserad på avslutade ärenden på
kansliavdelningen sedan den senaste redovisningen i oktober 2020
(redovisningen säger således ingenting om datum för beslut).
Utöver denna sammanställning får kommunfullmäktige löpande under
året ta del av besluten i sin helhet. De medborgarförslag
kommunfullmäktige själva fattat beslut om återfinns inte i denna
sammanställning.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 133/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-10 med tillhörande bilaga
daterad 2021-03-09.
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§ 178

Dnr 2019-00542

Revidering av Policy för att förebygga och hantera
alkohol- och drogmissbruk i Växjö kommunkoncern
att även inkludera spelmissbruk
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar uppdaterad Policy för att förebygga och
hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk i arbetet hos Växjö kommuns
förvaltningar, bolag samt Värends Räddningstjänst.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att uppdatera
nuvarande policy, Policy för att förebygga och hantera alkohol- och
drogmissbruk i Växjö kommunkoncern, att även inkludera
spelproblematik.
Beslutsunderlag
-Organisations- och personalutskottet har i § 39/2021 föreslagit
följande beslut:
Kommunfullmäktige antar uppdaterad Policy för att förebygga och
hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk i arbetet hos Växjö kommuns
förvaltningar, bolag samt Värends Räddningstjänst.
-Kommunchefen har i skrivelse daterad 2021-02-24 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
spelmissbruk som gäller spel om pengar likställs sedan 2018 med
missbruk av alkohol eller andra substanser. Ändringar har gjorts i
socialtjänstlag som innebär att kommunernas ansvar för att förebygga
och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att
även omfatta spel om pengar.
Nuvarande policy för alkohol- och drogmissbruk har skrivits om så att
den nu även omfattar spel om pengar.
Förändringarna som gjorts avser huvudsakligen följande delar:
-Policyn byter namn till Policy för att förebygga och hantera
alkohol-, drog- och spelmissbruk.
-Policyn innehåller regler och ansvar också gällande spel om
pengar.
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-Dokumentet Riktlinje för hantering av alkohol- och drogmissbruk har
tagits bort och istället lagts in i policyn, för att minska antalet dokument.
Policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk.
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§ 179

Dnr 2019-00589

Revidering av resepolicy
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny resepolicy för Växjö
kommun med följande ändring: andra punkten under Detta innebär från
Vi ska om möjligt välja det mest miljövänliga transportmedlet till Vi ska
välja ett så miljövänligt transportmedel som möjligt.
Policyn gäller samtliga nämnder, helägda kommunala bolag samt
Värends räddningstjänst. Policyn ersätter eventuella tidigare beslutade
resepolicys av bolag och förbund.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 116/2020 följande:
1. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande Resepolicy, antagen av
kommunfullmäktige 24 mars 2009 (§ 54/2009).
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram
förslag på ny resepolicy.
Beslutsunderlag
-Organisations- och personalutskottet har i § 36/2021 föreslagit
följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny resepolicy för Växjö
kommun med följande ändring: andra punkten under Detta innebär från
Vi ska om möjligt välja det mest miljövänliga transportmedlet till Vi ska
välja ett så miljövänligt transportmedel som möjligt.
Policyn gäller samtliga nämnder, helägda kommunala bolag samt
Värends räddningstjänst. Policyn ersätter eventuella tidigare beslutade
resepolicys av bolag och förbund.
-Kommunchefen har i skrivelse den 8 mars 2021 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att resepolicyn
beskriver Växjö kommuns övergripande syn på resor i tjänsten. Med
Växjö kommun avses Växjö kommuns förvaltningar, bolag samt Värends
räddningstjänst. Policyn tydliggör vilka principer som ska vara
vägledande om när och hur vi reser i tjänsten för att nå
kommunfullmäktiges mål och bidra till att uppfylla
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Hållbarhetsprogrammet 2030. Policyn kompletteras med riktlinjer för
resor som beslutas av kommunchef/vd.
Policyn har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av
representanter från kommunledningsförvaltningen. Förslaget har
därefter förankrats via HR-ledningsgrupp för både förvaltningar och
bolag och koncernledning. Förslaget är samverkat i
Kommunövergripande samverkansgrupp (KSG).
Resepolicy för Växjö kommuns förvaltningar och bolag.
Riktlinjer för resor för Växjö kommuns förvaltningar och bolag att fattas
beslut om av kommunchef/vd/förbundschef.
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§ 180

Dnr 297092

Övrigt
Inga övriga frågor behandlas på sammanträdet.
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§ 181

Dnr 2021-00197

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för
Mörrumsåns vattenråd - Anette Nerlie Anderberg
(S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen.
Kommunstyrelsen utser Carl-Olof Bengtsson (S) till ny ersättare i
Mörrumsåns vattenråd under återstoden av mandatperioden.
Bakgrund
Anette Nerlie Anderberg (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som
ersättare i styrelsen för Mörrumsåns vattenråd.
Beslutet skickas till
Anette Nerlie Anderberg
Carl-Olof Bengtsson
Mörrumsåns vattenråd
Förtroendemannaregister
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