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Anna Zelvin (KD) (deltar digitalt) § 154-156
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Christer Svensson (SD) (deltar digitalt)

Tjänstepersoner

Monica Skagne, kommunchef
Marcus Holmqvist, säkerhetschef (deltar
digitalt) § 155
Ewa Ekman, förvaltningschef
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Henrik Cajnerud, tf. näringslivschef (deltar
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Erika Gustavsson, sekreterare
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Anmärkning

Sammanträdet genomfördes delvis digitalt.
Ingen allmänhetens frågestund genomfördes då
ingen allmänhet fanns på plats för att ställa
frågor.
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Bevis om anslag av protokoll
kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2020-05-05 är justerat.
Anslagsdag

2020-05-12

Anslaget tas ner

2020-06-03

Förvaringsplats för
protokollet
Kommunledningsförvaltningen
Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor
från anslagsdagen
Underskrift
………………………………………………………
Fredrik Pettersson
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§ 154

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

Utdragsbestyrkande
8 (84)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-05

§ 155

Dnr 2020-00213

Information om läget gällande coronavirus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Säkerhetschef Marcus Holmqvist informerar om läget för covid-19 i
Kronobergs län just nu:
• 37 personer är inlagda på sjukhus.
• Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelningen.
• 27 personer har avlidit.
Läget i kommunkoncernen är stabilt, även personalmässigt med vissa
undantag. Den förvaltning som är hårdast belastad är
omsorgsförvaltningen. Det finns en bra planering för ett eventuellt
försämrat läge, och det centrala krisledningsarbetet har kunnat gå ner
något i intensitet vad gäller möten etc. Diskussioner pågår hur
krisledningen ska se ut under sommaren, samt hur man kan följa upp
hur arbetet under krisen fortlöpt.
Förvaltningschefen på omsorgsförvaltningen Ewa Ekman informerar att
den ökningen av fall som märks av i Kronobergs läns statistik också
märks av inom omsorgsförvaltningen. 220 omsorgstagare har testats,
och 40 stycken av dessa gav positiva svar. Fyra har friskförklarats och
nio stycken har avlidit. De allra flesta smittade har funnits på ett
specifikt boende, men smitta har funnits på tre av de 13 kommunala
boendena. Hittills har inga fall rapporterats från de privata. 230
medarbetare har testats, varav 40 positivt. 29 av dessa arbetar på samma
boende. Sex stycken har friskförklarats.
Just nu arbetar man extra med att förebygga smittspridning på det
hårdast drabbade boendet och man har även tagit hjälp av Region
Kronobergs smittsjuksköterskor.
Gällande bemanning är det fortfarande många sjukskrivningar, och
belastningen är hög. Just nu försöker man bemanna med hjälp av
förflyttningar, och lånar personal mellan boenden. Dessutom pågår
rekrytering av nya medarbetare, och 40 intervjuer gjordes förra veckan,
och lika många planeras denna veckan. Övriga förvaltningar och bolag
inom kommunkoncernen har även erbjudit sin hjälp till
omsorgsförvaltningen.
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Vissa verksamheter som vanligtvis erbjuds håller stängt, exempelvis
träffverksamheter och daglig verksamhet. Viss reducering av växelvård
har också skett, och omsorgstagare får i nuläget inte flytta fram och
tillbaka mellan hem och boende. De som väljer att vårdas hemma får
erbjudande om stöd på annat sätt.
Skyddsutrustning finns så det räcker just nu, och även för någon vecka
framåt. Denna vecka kommer en extra noggrann summering av lager
ske, för att säkra upp tillgången.
I måndags hölls ett ordinarie samverkansmöte med fackliga
representanter, och det har även hållits extra samverkansmöten.
Ekman ger en eloge till alla medarbetare inom omsorgsförvaltningen för
väl utfört arbete i en svår tid.
Avslutningsvis ger kommunstyrelsen säkerhetschefen och
förvaltningschefen på omsorgsförvaltningen (i samverkan med HRavdelningen) i uppdrag att återkomma till ett av arbetsutskottets
kommande sammanträden med en sammanställning av de åtgärder
Växjö kommun vidtagit för att fånga upp psykisk ohälsa bland personal
till följd av coronapandemin.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Säkerhetschefen
Förvaltningschef omsorgsförvaltningen
För kännedom
Centrala krisledningsstaben
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§ 156

Dnr 334632

Information om företagslots samt annan hjälp till
företagare med anledning av coronaviruset
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Henrik Cajnerud, tf. näringslivschef informerar om de åtgärder Växjö
kommun vidtagit för att stödja och hjälpa företagare under
coronapandemin, bland annat:
• Om kunden begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden
på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering,
elnät och fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn. Det vill säga
fakturor från Växjö kommun, Växjö Energi och SSAM.
• Om kunden begär anstånd förlänger Växjöbostäder, Videum,
Vöfab och Vidingehem betalningstider på hyra i lokaler för
företag där de kommunala bolagen är hyresvärd.
• Kommunen kortar betaltiden till kommunens leverantörer för att
på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.
• Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och
prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och
tillsynsärenden.
• Kommunen har tagit upp en dialog med företag som har
pågående tillstånds- och tillsynsärenden och om önskemål finns
kommer de att skjutas på framtiden.
• Kommunen har tillsatt en ”företagslots” som ska ledsaga företag
kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen
vidtar men framförallt för att ledsaga kring de förslag som
riksdag och regering kommit med.
• Växjö kommun har infört avgiftsfri parkering på de kommunala
parkeringsplatserna under tre månader. (Gäller sedan den 19
mars).
• Kommunkoncernens leverantörer ska inte drabbas av viten vid
förseningar av leveranser som är en direkt följd av
coronapandemin. Undantag för entreprenadavtal, som ska
hanteras individuellt inom ramen för avtalsvillkoren.
• Växjö kommunkoncern ska i möjligaste mån tidigarelägga
planerade investeringar och inköp för att underlätta för företag.
• Prioriterad sopning i centrum för att uteserveringarna ska kunna
öppna.
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•

Växjö kommun tar under 2020 inte ut någon avgift för
upplåtande av allmän platsmark för uteserveringar i centrum.

Vidare informerar Cajnerud om funktionen företagslots, vars främsta
uppgift är att:
• Stödja och lotsa företag rätt genom kunskap och kontakter både
externt och internt.
• Skapa förtroende.
• Aktivt delta i det gemensamma arbetet för att underlätta för
företag under pandemin.
• Erbjuda en positiv syn- se möjligheter.
Det är näringslivsavdelningens tre näringslivsutvecklare som är lotsar,
och de läser in sig på olika delar av de centrala stödpaketen för att på så
vis kunna ha kunskap att kunna lotsa företag rätt och veta om
grundpunkterna i de presenterade stödpaketen.
Lotsarna har ett nära samarbete med Almi, Handelskammaren,
Företagarna, Nyföretagarcentrum, och talar med ett antal företag varje
dag. Varje lots ansvarar också för ca tre nätverk som vi löpande har
kontakt och dialog med.
Information och erfarenheter delas även med Växjölöftet Omställning
där två lotsar ingår. I Växjölöftet Omställning är lotsarnas roll att bidra
till gruppens arbete, föra in information från näringslivet kring behov av
omställning/utbildningar men även arbeta kring direkta varsel med
mera.
Dessutom har Växjö kommun inrättat den så kallade ”coronalinjen”, som
även den är ett samarbete med Almi. Varje vecka har cirka 60 företag
samlats digitalt för att diskutera olika frågor utifrån olika teman.
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§ 157

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Anna Tenje (M) informerar om att de återkommande krisledningsträffar
som Länsstyrelsen i Kronobergs län anordnar två gånger per vecka
fortgår. Detta gäller även de digitala möten för samtliga nämndpresidier,
gruppledare och politiska samordnare där informationen från dessa
möten sprids vidare.
Vidare informerar Tenje om att hon träffat VD-nätverket idag, som gav
en relativt positiv bild av läget, trots coronapandemin. Dock finns en viss
oro inför kvartal tre och orderstocken. Tenje har även träffat diverse
andra företagsnätverk, bland annat Fastighetsägarna för att bilda sig en
uppfattning om hur läget är.
Catharina Winberg (M) informerar om att hon varit stämmoordförande
på föreningen Goda Hus stämma. Goda Hus arbetar med energieffektiva
byggnader i sydost och har 47 medlemmar. På stämman togs bland
annat beslut om att föreningen ska lämna in en ansökan till
Myndigheten för yrkeshögskola om att få driva en egen YH-utbildning
inom drifts- och fastighetsteknik, vilket de ser ett stort behov av.
Kommunchef Monica Skagne informerar om att läget är stabilt inom
kommunkoncernen tag vare god planering och inarbetade rutiner.
Diskussion pågår hur förvaltningar och bolag ska kunna stötta de
förvaltningar som är mest pressade på grund av pandemin.
Vidare informerar kommunchefen om att förvaltningschefen på
stadsbyggnadskontoret, Henrik Johansson lämnar sin tjänst i augusti.
Förvaltningschefen på miljö- och hälsoskyddskontoret, Madeleine
Karlsson, kommer gå in som tillförordnad tills ersättare är rekryterad.
Kommunchefen informerar om att Peråke Janén den 1 juni går i pension
och därmed lämnar sin post som VD för Vidingehem. Anna Johansson,
nu vice VD, kommer gå in som tillförordnad.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
13 (84)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-05

Slutligen informerar kommunchefen om att en sammanställning gjorts
av de strategiska samarbeten som finns mellan Växjö kommun och
Linnéuniversitetet. Denna sammanställning skickas till
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
.
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§ 158

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Ordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), Catharina Winberg (M)
informerar om de ränteavdrag som gjorts på lån från Växjö kommun till
VKAB. En dom från förvaltningsrätten avslår Växjö kommuns begäran
om ränteavdrag för senaste fem åren, som rör 19 miljoner kronor.
Förvaltningsrätten anser inte att avdragen är motiverade. I nuläget är
det inte klart om VKAB kommer överklaga eller inte, och mer
information kommer ges på kommande styrelsesammanträde.
Vidare informerar Winberg om att intervjuer kommer påbörjas inom
kort för att hitta en ersättare till Johan Thorsell, som lämnade sin tjänst
som träbyggnadsansvarig för ett par månader sedan.
Slutligen informerar Winberg om att Veab kommer vara med och säkra
elförsörjningen i händelse av att ett kärnkraftverk skulle slockna, samt
om att annonsering nu skett gällande VKAB:s årsstämma och det för året
något annorlunda upplägget.
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§ 159

Dnr 2020-00017

Redovisning av delegeringsbeslut 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens
beslut om delegering enligt 6 kap 33 § Kommunallagen. Redovisningen i
rapporten gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 1 april 2020 till
och med 26 april 2020. Beslut som redovisas i liggare är registrerade 15–
17 april 2020.
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§ 160

Dnr 2020-00018

Redovisning av protokoll 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 7 april och 14 april
redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från
31 mars 2020 redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts protokoll från 14 april redovisas
för kommunstyrelsen.
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§ 161

Dnr 2020-00258

Avsägelse från uppdrag som ersättare samt val av
ny ersättare i Resurscentrum för kvinnor i
Kronoberg, ideell förening - Dunya Mardan (V)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen.
Bakgrund
Dunya Mardan (V) har via e-tjänst den 8 april 2020 avsagt sig uppdraget
som ersättare i Resurscentrum för kvinnor i Kronoberg, ideell förening.
Beslutet skickas till
För kännedom
Dunya Mardan
Resurscentrum för kvinnor i Kronobergs län
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 162

Dnr 2020-00069

Anmälan av arbetsutskottets yttrande över
Infrastrukturdepartementets remiss av Mer biogas!
För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 190/2020 av tidsskäl yttrat sig över
Infrastrukturdepartementets remiss av Mer biogas! För ett hållbart
Sverige (SOU 2019:63).
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§ 163

Dnr 2020-00185

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande
yttrande över Ljungby kommuns remiss om
handlingsprogram för skydd mot olyckor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 191/2020 av tidsskäl yttrat sig över Ljungby
kommuns remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor.
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§ 164

Dnr 2020-00165

Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande
yttrande över Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss
om fördjupad riksintresseutredning för Glasriket
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 193/2020 av tidsskäl yttrat sig över Länsstyrelsen
i Kronobergs läns remiss om fördjupad riksintresseutredning för
Glasriket.
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§ 165

Dnr 2020-00135

Yttrande över Finansdepartementets remiss av
promemorian Klimatdeklaration för byggnader (DS
2020:4)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande i enlighet med kommunchefens
skrivelse daterad 31 mars 2020.
Bakgrund
Finansdepartementet har bjudit in Växjö kommun att yttra sig över sin
remiss på promemorian Klimatdeklaration för byggnader (DS 2020:4).
Kommunstyrelsen har bett VKAB och byggnadsnämnden att inkomma
med synpunkter.
Byggsektorn bedöms stå för en klimatpåverkan motsvarande drygt 20
procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Ungefär 60 procent av
byggsektorns utsläpp kommer från byggnation och rivning, medan ca 40
procent kommer från energianvändningen under den tid som
byggnaden används. Historiskt har Sverige framför allt minskat
utsläppen i just energianvändningen, vilket väntas fortsätta.
Finansdepartementet föreslår en ny lag och förordning till klimatdeklarationer av byggnader. Syftet med en ny lag är att göra det mer
tydligt vilken klimatpåverkan en byggnad har i uppförandefasen.
Kortfattat innebär förslaget att byggherrar ska upprätta och lämna in
klimatdeklaration till Boverket för nya byggnader. Klimatdeklarationen
avser en beräkning av klimatpåverkan per m2 för de delar som omfattas
av en byggnads byggskede, enligt Boverkets definitioner. Det innebär att
deklarationen omfattar byggmaterialens produktion och transport, samt
de utsläpp som uppstår i själva uppförandet av byggnaden.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 19/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
beslutar att lämna yttrande i enlighet med vad som framgår i
kommunchefens skrivelse den 31 mars 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse den 31 mars 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att Växjö kommun sammanfattningsvis är positiv till målsättningarna om
att synliggöra klimatpåverkan från byggsektorn, särskilt om den
utvecklas till hela livscykeln och i framtiden kan användas som
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styrmedel. Men det är väldigt viktigt att olika typer av styrmedel för
hållbarhet samordnas för att hålla nere kostnader.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
För kännedom
VKAB
Byggnadsnämnden
Utvecklingschefen
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§ 166

Dnr 2020-00159

Yttrande över Miljödepartementets remiss Vägen till
en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun ställer sig bakom
Klimatkommunernas yttrande över Miljödepartementets remiss Vägen
till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4).
Klimatkommunernas yttrande sammanfattas i kommunchefens skrivelse
daterad 20 april 2020.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 19 juli 2018 att tillsätta en särskild utredare
med uppgift att föreslå en strategi för hur Sverige ska nå negativa
utsläpp av växthusgaser efter 2045.
Utredningen, som redogör för åtgärder inom området kompletterande
åtgärder, består av två huvudsakliga delar:
En redogörelse för hur åtgärder inom följande områden kan och bör
bidra till utsläppsmålet:
a. Ökad kolsänka på jord- och skogsbruksmark
b. Avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung
c. Andra tekniska åtgärder för negativa utsläpp av växthusgaser
d. Investeringar i andra länder
2. Principer och mål för en politik på området kompletterande åtgärder
samt en handlingsplan för att nå målen.
Uppdraget redovisas i ett betänkande av Klimatpolitiska
vägvalsutredningen: Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4).
Växjö kommun har som remissinstans bjudits in att yttra sig.
Hållbarhetsutskottet har informerats om ärendet den 14 april 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 192/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ställer
sig bakom Klimatkommunernas yttrande över Miljödepartementets
remiss Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4).
Klimatkommunernas yttrande sammanfattas i kommunchefens skrivelse
daterad 20 april 2020.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 20 april redogjort för ärendet
och för Klimatkommunernas yttrande vilket sammanfattas nedan:
Klimatkommunerna yttrar sig inte om åtgärderna inom området
”Investeringar i andra länder” eftersom att åtgärderna inte berör
kommuner.
Klimatkommunera är överlag positiva till de ställningstaganden som
utredningen landar i men vill föra fram följande synpunkter:
Allmänna synpunkter
- Generellt måste beslut som rör negativa utsläpp grunda sig i att de
negativa utsläppen i huvudsak kompenserar för andra växthusgaser än
koldioxid, något som utredningen också lyfter fram. Fossila
utsläppskällor ska fasas ut parallellt med att lösningar för att
kompensera övriga utsläpp arbetas fram. Klimatkommunerna vill
understryka vikten av detta.
- Ingången måste vara att utredningen ska stärka exempelvis
miljökvalitetsmålen och Livsmedelsstrategin, inte att de konkurrerar.
Viktigt att prioritera åtgärder som stärker den biologiska mångfalden
och förutsättningar för livsmedelsproduktion.
- Kommuner har ett stort ansvar i genomförandet av det klimatpolitiska
ramverket. Kommunernas verktyg inom utredningens föreslagna
åtgärder är framförallt samhällsplanering, markförvaltning och
upphandling. Kommunernas roll i genomförandet behöver överlag
förtydligas.
- Sverige saknar idag system för att samla in data, beräkna och
redovisa negativa utsläpp. Utredningen föreslår att
Naturvårdsverket får i uppdrag att skapa ett system för detta.
Klimatkommunerna vill påtala att kommunerna behöver statistik
upplöst på lokal nivå för att kunna bidra i arbetet med att skapa
negativa utsläpp. Klimatkommunerna bidrar gärna i arbetet med
att utveckla lokal statistik.
Åtgärder inom LULUCF (ökad kolsänka i skog och mark)
- Utredningen föreslår åtgärder för beskogning av jordbruksmark
som ska tas ur bruk, eller har tagits ur bruk. Här vill
Klimatkommunerna påtala vikten av att jordbruksmark som har
tagits ur bruk i första hand används till livsmedelsproduktion om
behovet uppstår. Ingången måste vara att olika strategier, t.ex.
Livsmedelsstrategin och Vägen till en klimatpositiv framtid,
stärker varandra, inte att de konkurrerar.
- Beskogning behöver vägas mot befintliga naturvärden i varje
enskilt fall, detta bland annat för att säkerställa att åtgärden inte
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leder till negativa effekter på den biologiska mångfalden. Ängs-och
hagmarker, men även äldre betesmarker, är ofta boplats för hotade arter
och kan därför vara olämpliga för skogsplantering.
Lämplig myndighet bör få i uppdrag att ta fram riktlinjer för
detta.
- Utredningen konstaterar att: ”För att minska permanenta
kolförrådsförluster i samband med exploatering av
jordbruksmark, skogsmark och våtmark bör exploateringen
styras till annan mark med mindre klimatpåverkan i samband
med exploatering eller minimeras genom att en så liten areal som
möjligt tas i anspråk.” Här behöver kommunerna stöd, underlag
och hjälp från staten för att kunna säkerställa att framförallt
jordbruksmark hanteras på rätt sätt.
Åtgärder för avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS)
- Idag saknas incitament för fullskalig CCS, det blir bara en kostnad
för anläggarna, vilket betonas i utredningen. Utredningen föreslår därför
att lagliga hinder undanröjs och att Energimyndigheten får till ansvar att
genomföra en ”omvänd auktionering” för att identifiera en rimlig
ersättningsnivå för anläggarna. Klimatkommunerna vill betona att det är
viktigt att kommuner involveras i Energimyndighetens arbete med att ta
fram ett förfarande eftersom kommunerna ansvarar för
energiförsörjning och dessutom ofta är ägare av energibolag.
- De i utredningen föreslagna styrmedlen investeringsstöd och
auktionering syftar till att få igång bio-CCS i Sverige.
Klimatkommunerna vill lyfta fram att för att säkra en långsiktig
finansiering är det viktigt att Sverige driver på inom EU för att
bio-CCS bör ingå i såväl the European Green Deal som i
statsstödsreglerna.
Andra tekniska åtgärder för negativa utsläpp av växthusgaser
- Utredningen bedömer att biokol för långsiktig kolinlagring och
jordförbättring har störst realiserbar potential av de tekniska
åtgärder som utretts. Klimatkommunerna ser mycket positivt på
utvecklingen inom biokolsområdet och vill lyfta fram vikten av
fortsatt möjlighet till stöd för biokolsanläggningar. Det är positivt
att utredningen föreslår att det även fortsättningsvis ska vara
möjligt att söka stöd för biokolsanläggningar från Klimatklivet
och Landsbygdsprogrammet.
- Klimatkommunerna anser att det framöver även bör bli möjligt
att söka stöd för användning av biokol.
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Beslutet skickas till
Miljödepartementet
För kännedom
Utvecklingschefen
Klimatkommunerna
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§ 167

Dnr 2020-00118

Yttrande över Socialdepartementets remiss av
betänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring
med plats för rehabilitering (SOU 2020:6)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på Socialdepartementets remiss
av betänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för
rehabilitering (SOU 2020:6).
Bakgrund
Socialdepartementet har inbjudit Växjö kommun att lämna remissvar i
form av synpunkter på förslag eller material i betänkandet En begriplig
och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6).
Betänkandet berör i huvudsak socialförsäkringsfrågor och närmare
bestämt förslag på förändrade styrningar kring Försäkringskassans
riktlinjer för bedömning avseende rätten till sjukpenning. Exempel är att
bedömning av rätten till ersättning efter sjukskrivningsdag 180 ska ske
mot angivet normalt förekommande arbete och inte som idag mot den
vidare innebörden normalt förekommande på arbetsmarknaden. Likaså
ska äldre endast bedömas mot arbete hos arbetsgivaren och inte mot
hela arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 18 mars 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag på yttrande. I skrivelsen framgår att överlag
bedöms inte betänkandets förlag påverka några grundläggande
principer för arbetsgivaransvaret. Eventuellt kan det komma att leda till
ökade förväntningar i relation till arbetsgivarens
omplaceringsskyldighet. Dock går det inte att utläsa några sådana
förändrade formella krav av betänkandet.
Andra förslag som kan påverka Växjö kommun är:
• Partiella sjukskrivningar ska följas upp mer hos arbetsgivaren.
Detta förslag är rimligt och bör kunna mötas med uppdaterade
interna rutiner.
• Svensk Standard för Yrkesklassificering (SSYK) föreslås användas
av Försäkringskassan när man ska ange vilket normalt
förekommande arbete individen rätt till ersättning bedöms mot.
Detta skulle kunna leda till att Växjö kommun behöver införa
SSYK-kodning av våra befattningar.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
28 (84)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-05

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
För kännedom
HR-chefen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
29 (84)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-05

§ 168

Dnr 2020-00229

Yttrande över Fotgängarplan för Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen är positiv till förslag till Fotgängarplan och lämnar
synpunkter i enlighet med kommunchefens skrivelse daterad 17 april
2020.
Bakgrund
Enligt Växjö kommuns gällande Transportplan pekas fem olika strategier
ut, och ett av dessa strategiområden är gång. En av åtgärderna till denna
strategi är att ta fram en Fotgängarplan. Målet med denna Fotgängarplan
är att sätta fotgängare i fokus och att man ska se dem som ett eget
trafikslag. Dokumentets syfte är att samla kommunens mål,
ställningstagande och prioriteringar inom fotgängarområdet i ett och
samma dokument.
Tekniska nämnden har skickat förslag till Fotgängarplan på remiss till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 194/2020 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
följande yttrande:
Kommunstyrelsen är positiv till förslag till Fotgängarplan och lämnar
synpunkter i enlighet med kommunchefens skrivelse daterad 17 april
2020.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 17 april 2020 redogjort för
ärendet och lämnat nedanstående synpunkter:
Hållbara Växjö 2030
Kopplingen till Hållbara Växjö 2030 bör vara tydligare. Kopplingen bör
ske till programmets mål och utmaningar istället för hur det förhåller sig
till Miljöprogrammet.
Ekosystemtjänster
I samband med att man bygger ut för bättre fotgängarmöjligheter vore
det positivt om man också kopplar detta till ekosystemtjänster och hur
platsen kan berikas med fler. Det skapar både större rekreationsvärden
och bättre klimatanpassning samtidigt som man gynnar den biologisk
mångfalden. Ekosystemtjänster finns med både som mål och utmaning i
Hållbara Växjö 2030 och det pågår också ett projekt för hur vi ska bli
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bättre på att integrera ekosystemtjänster i samhällsbyggnadsprocessen.
Planen bör kompletteras med att utreda vilka ekosystemtjänster som
kan vara lämpliga att skapa där möjlighet finns.
Dialog
Medborgardialogerna bör kompletteras med dialoger riktade till
särskilda målgrupper - inte bara dialoger för geografiska områden. Detta
i syfte att fånga upp olika perspektiv eller specialistkunskap kring
användarvänligheten.
Trygghet och säkerhet
Trygghetsperspektivet är tydligt representerat och genomsyrar hela
dokumentet vilket är väldigt positivt. Att kvinnors trygghet lyfts fram
som extra prioriterat är även det positivt då forskning visat att ett
särskilt fokus på kvinnors trygghet i utformandet av offentliga miljöer
tenderar att bidra till att fler målgrupper upplever platsen som trygg.
Samma sak gäller för personer med funktionsnedsättning som har
naturliga begränsningar vilket gör att trygghetsaspekten är extra viktig
att beakta.
Trygghet är ett väldigt komplext begrepp. Beroende på i vilken kontext
som begreppet används så kan det få väldigt olika innebörd. Att arbeta
med trygghet i relation till brott och ordningsstörningar i
stadsplaneringsprocessen är relativt nytt i en svensk kontext. Av den
anledningen kan det vara bra att inkludera en tydlig definition av
begreppet i planen för att tydliggöra vad vi menar när vi pratar trygghet.
Även ett förtydligande kring hur begreppet trygghet skiljer sig från
säkerhet kan vara värdefullt.
För att säkerställa att trygghetsperspektivet inte hamnar i skymundan
hade det varit värdefullt att behandla trafiksäkerhet och trygghet som
två separata insatsområden. Trygghet i relation till brott och
ordningsstörning är nämligen inte samma sak som trygghet i relation till
trafiksäkerhet. I många fall kan insatser som syftar till att skapa trygghet
ur en trafiksäkerhetssynpunkt bidra till minskad trygghet i bemärkelsen
rädsla för brott. I planen framgår att det finns en förståelse för
trygghetsperspektivet. Det framgår dessutom att det är viktigt att arbeta
med såväl trygghet som trafiksäkerhet för att vi ska uppnå målet om en
stad där många vill röra sig till fots men för att förtydliga ytterligare
hade det varit värdefullt att behandla dessa två områden som separata.
Det är viktigt att lyfta fram åtgärder för drift och underhåll så att
gångytorna görs attraktiv, säkra och framkomliga. Särskilt viktigt är det
att beakta aspekten kring snöröjningen under vintertid – för alla
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målgrupper. Ytterligare en aspekt att beakta kring snöröjning är att se
över turordningen för gator och gångvägar.
Det kan inte nog poängteras vikten av att underhålla gångbanornas
beläggningar för att begränsa ojämnheter och hål för att undvika
olyckor.
BoTryggt2030
I inledningen av dokumentet beskrivs vilka handböcker och riktlinjer
som legat till grund för planen. Eftersom trygghetsperspektivet är ett av
fyra specifikt utpekade insatsområden hade det varit bra om denna lista
kompletterades ytterligare. I förra veckan lanserades nämligen den nya
strategin BoTryggt2030, som är en uppdaterad version av BoTryggt05.
För att få en kunskapsbaserad grund till de trygghetsskapande delarna
av planen är ett förslag att även handboken BoTryggt2030 utgör ett av
underlagen till planen.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
För kännedom
Planeringschefen
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§ 169

Dnr 2018-00471

Återrapportering av uppdrag med anledning av
skrivelse om cykelparkeringar vid skolorna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återredovisningen.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) och Magnus Folcker (MP) har i en skrivelse
inkommen i september 2018 föreslagit att utbildningsnämnden
tillsammans med Vöfab, får i uppdrag att kartlägga vilka förbättringar
som behövs gällande cykelparkering och cykelservice vid kommunens
skolor. I § 344/2018 biföll kommunstyrelsen skrivelsen och hemställde
åt utbildningsnämnden att tillsammans med Vöfab och Vidingehem
kartlägga vilka förbättringar som behövs gällande cykelparkering och
cykelservice vid kommunens skolor.
Utbildningsförvaltningen, Vidingehem och Vöfab inkom med en
skrivelse daterad 1 april 2019 där det framgår att i det trafikråd som
utbildningsnämnden, tillsammans med Vöfab, Vidingehem och
trafikenheten vid tekniska förvaltningen, har bildat så behandlas frågor
liknande det här uppdraget. I samråd har fastighetsbolag och
utbildningsförvaltningen beslutat att inga åtgärder kommer att vidtas i
nuläget utöver de projekt med om-, till- och nybyggnation som är
planerade eller pågår.
Kommunstyrelsen godkände i § 169/2019 rapporteringen och uppdrog
åter igen till berörda nämnder och bolag att återkomma med
kartläggningen, vilket nu skett.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 161/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner återredovisningen.
Vidingehem har i en skrivelse daterad 6 februari 2020 redogjort för
kartläggningen.
Utbildningsnämnden och Vöfab har inkommit med ett gemensamt svar
vilket utbildningsnämnden godkände i § 38/2020.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Utbildningsnämnden
Vidingehem
Vöfab
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§ 170

Dnr 2017-00191

Återrapportering av uppdrag om tekniska nämnden
och Värends räddningstjänst att inventera och göra
en översyn av befintliga brandposter, samt att
säkerställa framtida brandposter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 67/2017 följande med anledning av en
skrivelse från Sofia Stynsberg (M) och Sigvard Jakopsson (M):
• Kommunstyrelsen hemställer åt tekniska nämnden och Värends
räddningstjänst att inventera och göra en översyn av befintliga
brandposter, samt att säkerställa framtida brandposter.
• Kommunstyrelsen hemställer åt tekniska nämnden och Värends
räddningstjänst att Göra en kartläggning över prioriterade
brandposter.
• Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att i
samverkan/arbetsgrupp med Värends Räddningstjänst klarlägga
ansvarsfördelning för nya och befintliga brandposter på
vattenledningsnätet samt en skötselplan för dessa.
Under 2019 inkom tekniska nämnden och Värends Räddningstjänst med
en redovisning som kommunstyrelsen i § 104/2019 godkände, samtidigt
som man uppdrog till kommunchefen att säkerställa att parterna
fullföljer sin del i den principöverenskommelse som presenterades.
Tekniska nämnden har nu lämnat en rapport i ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 176/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner återrapporteringen.
Tekniska nämnden har i § 43/2020 beslutat att lämna återrapportering
gällande brandposter till kommunstyrelsen enligt förvaltningschefens
skrivelse daterad 2 mars 2020.
Av skrivelsen framgår att sedan tidigare redovisning har parterna
fortsatt arbetet med utgångspunkt från den träffade
principöverenskommelsen. Tekniska förvaltningen har under hösten
2019 påbörjat systematisk funktionskontroll av brandposter. Resultat
från kontrollerna förs in i det gemensamma GIS-skiktet så att status
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från senaste provning är tillgänglig för parterna. Hittills har samtliga
brandposter på Högstorp Norra industriområdet, Sandsbro och Östra
Lugnet i Växjö provats. Nu pågår provning i Hovshaga. Provningen görs
normalt genom att möjligt uttagsflöde mäts då trycket fallit till 2 bar.
Detta kan medföra störning för abonnenterna i området genom dåligt
tryck i kranarna samt att risken för brunfärgat vatten är stor. För att få
ökad förståelse för störningen förvarnas boende i området via tekniska
förvaltningens sms-tjänst för driftsstörningar.
Kostnaden per provad brandpost är ca 1 500 kr. Detta innebär att den
totala kostnaden att göra en första provning av samtliga brandposter
kommer är ca 2,5 miljoner kronor. Därefter kommer en årlig kostnad för
provning av prioriterade brandposter med 0,9 miljoner kr plus kontroll
av var 5:e icke prioriterade brandpost med 0,3 miljoner kronor.
Dessa provningskostnader skulle enligt förslag till
principöverenskommelse delas lika mellan tekniska nämnden och
Värends Räddningstjänst. Värends Räddningstjänst har inte godkänt
denna kostnadsfördelning då de hänvisar till att det är kommunens
ansvar att svara för brandvattenförsörjning varför kostnaden i så fall helt
faller på tekniska nämnden.
Denna högre nivå av brandposttillsyn som är utöver VA-verksamhetens
behov kan inte belastas VA-abonnenterna genom VA-taxan fullt ut då
det inte är en nödvändig kostnad för vattenförsörjningen. Därför
föreslås halva provningskostnaden täckas av tekniska nämndens
skatteram och den andra halvan täckas av VA-taxans avgifter. Att VAavgifterna täcker kostnaden för halva kontrollen motiveras med ökad
nytta genom bättre kontroll av flödeskapacitet i ledningsnätet samt
regelbunden urspolning av ledningar och högre tillgänglighet för
underhållsarbeten på ledningsnätet genom säkrare funktion hos
brandposter.
Förutom kostnaderna för provning kommer det att uppstå kostnader för
VA-verksamheten att byta och renovera de brandposter som vid
tillsynen har bristande funktion. Denna kostnad bedöms bli störst i
början och förväntas sjunka efterhand. Som genomsnitt bedöms 5% av
kommunens brandposter ha sådana brister att de behöver bytas medan
2 % bedöms kunna renoveras. Kostnaden att byta en brandpost varierar
beroende på dimension och läge men kan i snitt uppskattas till ca 50
000 kr per brandpost. En renovering uppskattas till 10 000 kr per
brandpost. Om de provade områdena skulle spegla bytes- och
renoveringsbehovet för samtliga brandposter i kommunen så tillkommer
en kostnad på 5-6 miljoner kronor fördelat på några år för åtgärder på
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brandposterna. Dessa kostnader kommer att behöva täckas av VAavgifter. För att om möjligt hålla nere kostnaderna kommer ett samråd
med Räddningstjänsten att ske där behovet av den brandpost som
behöver bytas eller renoveras övervägs. Är kostnaden inte motiverad i
förhållande till behov förutsätts att brandposten kan slopas.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
Värends Räddningstjänst
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§ 171

Dnr 2018-00276

Återrapportering om status på utvecklingsarbetet
kring funktionshinderfrågor och tillgänglighet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen om status på
utvecklingsarbetet och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen konstaterar att det inte är aktuellt att ta fram
en specifik handlingsplan för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning just nu. Istället bevakas det behovet i
arbetet med genomförandet av hållbarhetsprogrammet Hållbara
Växjö 2030, projektet Vision 2050 och i dialogerna med
funktionshinderrörelsen.
3. Kommunstyrelsen avslutar ärendet.
Bakgrund
En motion lämnades in i maj 2018 (KS 2018-00276) om att ta fram en
handlingsplan för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättningar. Utifrån den motionen gav kommunstyrelsen
och dess arbetsutskott i § 596/2018 kommunchefen i uppdrag att
• Utveckla formerna för arbetet med funktionshinderfrågor och
tillgänglighet. Utvecklingsarbetet sker nära kopplat till arbetet
med hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 och i dialog
med samverkansråden med funktionshinderrörelsen.
• I linje med det arbetet kommer eventuella behov av
policydokument eller handlingsplaner identifieras.
En statusrapport lämnades till kommunstyrelsen 14 januari 2020 med
beslut om att en ny statusrapport skulle lämnas senast 15 april 2020.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 16/2020 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen om status på
utvecklingsarbetet och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen konstaterar att det inte är aktuellt att ta fram
en specifik handlingsplan för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning just nu. Istället bevakas det behovet i
arbetet med genomförandet av hållbarhetsprogrammet Hållbara
Växjö 2030, projektet “Vision 2050” och i dialogerna med
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funktionshinderrörelsen.
3. Kommunstyrelsen avslutar ärendet.
Kommunchefen har i en skrivelse den 30 mars 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att arbetet med hållbar utveckling, däribland tillgänglighet, dialog och
utveckling tillsammans med funktionshinderrörelsen, sker i vårt
ordinarie arbete i processer och förvaltningar och bolag. Som stödjande
strukturer till detta lyfter vi fram redan befintliga kanaler för påverkan
och klargör dessutom ett antal olika metoder och former för
kommunkoncernens arbete med dialog och delaktighet.
Utifrån de diskussioner som förs bedömer därför kommunledningsförvaltningen att en specifik handlingsplan för full delaktighet för
personer med funktionsnedsättning inte är aktuell att ta fram just nu.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
För kännedom
Alla nämnder och bolag
Samverkansrådet
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§ 172

Dnr 2019-00066

Återrapportering av uppdrag om utvärdering
rörande överflyttning av kommunala
pensionärsrådet (KPR) från omsorgsnämnden till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar återredovisningen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 330/2018 beslutat att anta nytt reglemente
för kommunala pensionärsrådet (KPR). Som ett resultat av det flyttades
rådet från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen från och med 201901-01. Fullmäktige beslutade även att den nya ordningen skulle
utvärderas efter ett års verksamhet.
Utvärdering har gjorts via en enkät som skickats ut till samtliga
ledamöter i KPR. Frågorna i enkäten byggde på hur rådets ledamöter
upplever att de stipulerade syftena i rådets reglemente efterlevs. Fokus
har främst legat på att utvärdera skillnaderna mellan den tidigare och
nya organisationen. I enkäten ställdes tolv frågor. Svaren skulle graderas
från 1-6 (1 är dåligt och 6 är mycket bra). Det fanns även möjlighet att
lämna kommentar till varje fråga.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 196/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
noterar återredovisningen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 6 mars 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen redogörs för
enkätsvaren från KPR:s ledamöter.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunala Pensionärsrådet
Omsorgsnämnden
Kanslichefen
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§ 173

Dnr 2019-00456

Uppdrag med anledning av motion om införande av
en visselblåsarfunktion
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att införa visselblåsarfunktionen enligt
kommunledningsförvaltningens förslag daterat 18 mars 2020.
Kostnaderna fördelas mellan samtliga förvaltningar och bolag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 176/2019 att bifalla motionen Motion
om införande av visselblåsarfunktion – Håkan Frizén och Carin Högstedt
(V) och ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan samt ta fram en
modell för en visselblåsarfunktion för Växjö kommunkoncern.
Kommunstyrelsen arbetsutskott (§ 266/2019) gav kommunchefen i
uppdrag att genomföra uppdraget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 195/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
beslutar att införa visselblåsarfunktionen enligt
kommunledningsförvaltningens förslag daterat 18 mars 2020.
Kostnaderna fördelas mellan samtliga förvaltningar och bolag
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 18 mars 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att syftet med
visselblåsning är att upptäcka allvarliga missförhållanden och
oegentligheter på arbetsplatsen. Det kan röra sig om bedrägeriförsök,
korruption och mutor, men enligt ett kommande EU-direktiv kan det
även röra sig om degradering och trakasserier av olika slag.
Visselblåsning görs enklast genom att införa ett visselblåsningssystem
där de anställda anonymt kan larma om dessa missförhållanden. Att
införa ett visselblåsarsystem visar på att koncernen tar dessa typer av
ärenden på allvar och kan leda till ökat förtroende.
Ett förslag på process kring hur Växjö kommunkoncern kan hantera en
visselblåsarfunktion finns i utredning daterad 18 mars 2020.
Yrkanden
Maria Garmer (V): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Säkerhetschefen
För kännedom
Alla nämnder och styrelser
Chefjuristen
HR-chefen
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§ 174

Dnr 2017-00670

Uppdrag om att särskilt följa forskning kring
miljöstörande plast och sprida informationen vidare
inom kommunkoncernen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten Delrapportering - om
uppdrag att fasa ut engångsartiklar och plastförpackningar enligt till
ärendet bilagda bilaga 1.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2019-08-20 gett kommunchefen i uppdrag att
minimera och fasa ut kommunens användning av engångsartiklar och
plastförpackningar. Uppdraget ska delrapporteraras till
kommunstyrelsen i juni 2020.
Cheryl Jones Fur (MP) och Sofia Stynsberg (M) har i en skrivelse
inkommen till kommunstyrelsen i juni 2019 föreslagit följande:
• Att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av
kommunkoncernens användning av engångsplastartiklar och
plastförpackningar
• Att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en klimat- och
miljöeffektiv plastupphandling som betonar minskad användning
och användning av plast av återvunnen eller förnybara råvaror.
Upphandlingsenheten och hållbarhetsenheten samordnar arbetet med
upp uppdraget. Rapporten redovisar vilka åtgärder som vidtagits och
vad som planeras att göras framöver.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 17/2020 föreslagit att kommunstyrelsen har
tagit del av rapporten ”Delrapportering – om uppdrag att fasa ut
engångsartiklar och plastförpackningar” enligt till ärendet bilaga 1.
Kommunchefen har i en skrivelse den 30 mars 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att åtgärder
för att fasa ut engångsartiklar kan initialt kräva investeringar och ökade
kostnader för inköp av flergångsmaterial. I övrigt bedöms kostnaderna
främst bestå av omställning av arbetsrutiner och att arbetsmoment kan
behöva läggas till eller förändras för att kunna byta ut engångsprodukter
mot flergångsalternativ. I förlängningen innebär omställningen
minskade kostnader för inköp av engångsartiklar. Hur stora
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kostnadsökningar och vilken karaktär dessa består av kan inte bedömas i
nuläget eftersom mycket av arbetet fortfarande är i inledningsfasen.
Uppdraget har en stark koppling till att bidra i arbetet för att uppnå
målbilderna i Hållbara Växjö 2030. Arbetet med att fasa ut
engångsartiklar och plastförpackningar bidrar till att lösa utmaningen
hållbar konsumtion och produktion. Genom att efterfråga alternativ till
engångsmaterial i upphandlingar och skapa strukturer för
flergångsartiklar i kommunorganisationen där engångsartiklar idag
förbrukas är viktiga för att nå ett kretsloppssamhälle.
Beslutet skickas till

För kännedom
Utvecklingschefen
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§ 175

Dnr 2019-00611

Uppdrag om att Växjö kommun ska förvärva Videum
AB:s aktier i Företagsfabriken
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska förvärva Videums
aktier i Företagsfabriken till en preliminär köpeskilling om
353 000 kr.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för
att förvärvet ska kunna fullbordas.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare gett kommunchefen i uppdrag att
återkomma med ett förslag om hur kommunen skulle kunna förvärva
Videums aktiepost i Företagsfabriken. Videum äger en tredjedel av
aktierna i Företagsfabriken.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 197/2020 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska förvärva Videums
aktier i Företagsfabriken till en preliminär köpeskilling om 353
000 kr.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att vidta de
åtgärder som krävs för att förvärvet ska kunna fullbordas.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 15 april 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Videum
och ekonomiavdelningen gemensamt har värderat Videums aktiepost i
Företagsfabriken. Utgångspunkten är att aktierna ska förvärvas till
marknadsvärde. Att förvärva till bokfört värde ska endast göras inom en
bolagskoncern, inte till kommunen även att kommunen indirekt äger
aktierna.
Som alltid finns det olika sätt att marknadsvärdera ett bolag/aktierna i
ett bolag. Företagsfabriken är inte ett bolag som i första hand ska
generera vinst och/eller avkastning utan står för andra mjukare värden.
En vanlig och enkel metod för att värdera ett företag är
substansvärdesmetoden. Substansvärdet motsvaras av företagets
tillgångar minus företagets skulder justerade för eventuella över- eller
undervärden. Om det inte finns några över- eller undervärden i
företagets tillgångsmassa motsvaras substansvärdet av bokfört eget
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kapital (plus kapitalandelen i eventuella obeskattade reserver). Metoden
tar inte hänsyn till förväntningar på framtida vinster, ej eller risker, utan
baseras i sin helhet på historiska resultat i verksamheten.
Substansvärdet motsvarar det värde som ägarna skulle få kvar om
verksamheten avvecklades, det vill säga om alla tillgångar såldes och alla
skulder betalades.
Eftersom Företagsfabriken inte är ett bolag som ska generera avkastning
och inte heller ta ekonomiska risker lämpar sig nämnda värdering för att
sätta ett marknadsvärde. Dessutom är det fråga om en överlåtelse inom
kommunkoncernen.
Värdet på aktierna är då per den 31 december 2019 353 000 kr.
Realisationsvinsten medför ingen skattebelastning för Videum då
aktieposten i Företagsfabriken är ett innehav av så kallade
näringsbetingade aktier.
Då kommunen redan har det yttersta ägaransvaret har det inte varit
motiverat att genomföra någon mer noggrann företagsbesiktning, due
diligence, av Företagsfabriken.
Att värdet på aktierna är preliminärt beror på att bokslutet för år 2019
ännu inte är helt avslutat. Därför kan köpeskillingen för aktierna först
bestämmas vid tillträdet och kan då avvika något från den preliminära
värderingen per årsskiftet 2019/20.
Överlåtelsen kommer att formaliseras i ett sedvanligt
aktieöverlåtelseavtal, dock något förenklat då förvärvet sker från
Videum som är ett bolag inom kommunkoncernen.
Att tillträdet till aktierna sätts först till slutet av juni beror på att det i
bolagsordningen för Företagsfabriken finns ett hembudsförbehåll till
förmån för övriga ägare, d.v.s. LNU och Region Kronoberg. LNU har
bekräftat att de inte avser att utnyttja hembudet och regionstyrelsen
har likaså bekräftat detta men det ska slutligen prövas av
regionfullmäktige i juni.
Aktieöverlåtelseavtalet kommer därför att villkoras av att
regionfullmäktige förklarar att de inte avser att utnyttja
hembudsförbehållet i bolagsordningen.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
Chefsjuristen
För kännedom
Videum
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§ 176

Dnr 2020-00241

Kommittén Demokratin 100 år demokratideklaration
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen åtar sig åtagandena i Deklarationen för en
stark demokrati.
2. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att ansöka
om att skriva under Deklarationen för en stark demokrati.
Bakgrund
Under 2018 beslutade regeringen om att tillsätta Kommittén Demokratin
100 år - samling för en stark demokrati. Beslutet grundar sig i att det år
2021 är 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige genom
det första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta. Regeringen
ser det också som ett unikt tillfälle att bemöta de utmaningar som
demokratin står inför idag.
Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati har
därför i uppdrag att under 2018–2021 planera, samordna och genomföra
en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Uppdraget
syftar till att etablera en nationell samling för stark demokrati med
huvudbudskapet: ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”. Insatser
och aktiviteter ska planeras och genomföras i nära samarbete med
relevanta aktörer som arbetar med demokratifrågor och nå ut till en stor
del av befolkningen. De ska bidra till ökad delaktighet, förankring och
motståndskraft i demokratin. Kommittén ska uppmuntra en bredd av
aktörer att delta, såsom skolväsendet, det civila samhället, myndigheter
och kommuner. De insatser och aktiviteter som genomförs ska bidra till
att främja demokratin i hela landet. Uppdraget ska slutredovisas senast
den 1 juni 2022.
Som en del i kommitténs arbete med att etablera en nationell samling
har Deklaration för en stark demokrati tagits fram. Deklarationen tar
avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt
tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar
deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden
som anges i deklarationen. Ambitionen är att ett stort antal aktörer
kommer att skriva under deklarationen.
Ett antal organisationer har redan skrivit under deklarationen. Genom
att skriva under deklarationen åtar sig aktörerna att:

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
48 (84)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-05

•
•
•

verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det
demokratiska systemet,
arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och
respekt.

Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 20/2020 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen åtar sig åtagandena i Deklarationen för en
stark demokrati.
2. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att ansöka
om att skriva under Deklarationen för en stark demokrati.
Kommunchefen har i en skrivelse den 31 mars 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö
kommun antog i oktober 2019 hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö
2030. Programmets framtagande har haft ett tydligt fokus på inkludering
och delaktighet genom dialoger runt om i kommunen där över ca 1500
deltagare i form av invånare, civilsamhälle och näringsliv har bidragit
med medskick för ett mer hållbart Växjö. Bland hållbarhetsprogrammets
nio identifierade utmaningar finns bland annat jämlikhet och
jämställdhet, kunskap, livslångt lärande och utbildning samt trygghet
och samhällsgemenskap där demokratin genom dialog, inflytande och
delaktighet är en viktig del i ett hållbart Växjö 2030. Invånardialog är en
viktig del i den demokratiska processen, beslutsfattandet och för
genomförandet av hållbarhetsprogrammet, varför Växjö kommun ser
vikten av att ansluta sig till deklarationen för en stark demokrati.
I Växjö kommun genomförs projektet Vision 2050 i syfte att stärka
befintliga dialoger. Projektet har testat många olika former för dialog.
Exempelvis har dialogerna varit öppna, uppsökande och fördjupande för
att dels nå så många målgrupper som möjligt, dels fördjupa innehållet i
dialogerna för att utgöra politiska underlag. Resultatet från projektet ska
stärka dialoger genom att skapa stöd och form för hur dialogerna kan
genomföras.
Hösten 2020 planeras återkoppling runt om i kommunen av de dialoger
som utgjorde underlag för hållbarhetsprogrammet med budskapet att
alla tillsammans behövs för, och är en del av, ett mer hållbart Växjö
2030.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Utvecklingschefen
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§ 177

Dnr 2020-00244

Universitetsstadsvision
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner universitetstadsvisionen.
Bakgrund
I Växjö kommuns budget 2019 gavs ett uppdrag att ta fram en vision för
universitetsstaden Växjö - ”En ny vision för Universitetsstaden Växjö ska
ge en mer målstyrd samverkan”.
En vision är ett kortfattat strategiskt dokument som ska beskriva ett
önskvärt framtida tillstånd. Visionen ska fånga vårt intresse och fungera
som en motiverande ledstjärna i verksamheten. Visionen ska inte
innehålla mål. Den ska inte ta ställning till utförande, åtgärder eller
metoder. Visionen kan innehålla ett fåtal långsiktiga och övergripande
strategier. Den övergripande visionen för Växjö kommunkoncern är
Tillsammans utvecklar vi Växjö till en fantastisk plats att bo, leva och
verka i för invånare, företag och besökare – nu och i framtiden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 198/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner universitetstadsvisionen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 22 april 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att det pågår arbete i Växjö kommun med att ta fram en näringslivsplan,
campusplan samt översiktsplan. En överenskommelse om strategiskt
partnerskap mellan Linnéuniversitetet, Växjö kommun, Kalmar kommun
och studentkåren beslutades i januari 2020. Det finns behov av länkning
mellan dessa strategidokument för att säkerställa att planarbetena
bidrar till och leder mot Växjö kommuns övergripande vision. Det
behövs en sammanlänkande vision – universitetsstaden Växjö.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Alla nämnder och styrelser
Utvecklingschefen
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§ 178

Dnr 2020-00116

Narkotikamätning i avloppsvatten 2019-2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar rapporten och beslutar att fortsatta
genomföra mätningar av narkotika vid Sundets avloppsreningsverk
under 2020.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav den 1 april 2014 tekniska nämnden i uppdrag att
tillsammans med Polismyndigheten genomföra droganalyser i Växjö
kommuns avloppsvatten. Resultaten av mätningarna har till och med
2018 redovisats till de politiskt ansvariga för folkhälsa för samt
kommunstyrelsen. En arbetsgrupp med representanter från
utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, förvaltningen för
arbete och välfärd och Polisen har arbetat med analys av provsvaren.
Analys av narkotika i avloppsvatten är en metod som tillsammans med
andra data syftar till att få en bild över omfattningen av missbruk av
narkotika i en stad eller ort. Mätningarna kan uppmärksamma förekomst
av preparat och missbruk som annars inte varit kända. Genom
regelbundna mätningar kan man observera förändringar över tid.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 172/2020 föreslagit att kommunstyrelsen noterar
rapporten och beslutar att fortsatta genomföra mätningar av narkotika
vid Sundets avloppsreningsverk under 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 5 februari 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Sammanfattningsvis framgår att
mätningar av narkotika i avloppsvatten vid Sundets avloppsreningsverk
påvisar sedan 2018 hög förekomst av kokain och under 2019 även en
ökad förekomst av cannabis. Förekomsten av amfetamin och tramadol
har varit oförändrad. Det högsta värdet av MDMA (ecstasy) i var i
oktober 2019.
Resultaten av mätningarna visar att de preparat som påvisas vid Sundets
avloppsreningsverk; cannabis, amfetamin, tramadol, kokain och MDMA
också har påvisats vid skolorna. Cannabis är det vanligaste
narkotikapreparatet. Missbruk av tramadol förekommer också bland
ungdomar. Mätningarna överensstämmer med lokala
enkätundersökningarna vad gäller omfattningen av narkotikamissbruk
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bland ungdomar och vilka preparat de använder (Lupp och Barn och
ungas hälsa och levnadsvanor).
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
Utvecklingschefen
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§ 179

Dnr 2019-00685

Motion om kommunala sommarjobb för
skolungdomar - Carin Högstedt (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med nämnden för arbete
och välfärds beslut i § 38/2020 där det hänvisas till arbetet med den
kommunala garantin för feriejobb på sommaren för skolungdomar.
Reservation
Maria Garmer (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) har inkommit med en motion till Växjö
kommunfullmäktige. I motionen framställs sommarjobb som en god
möjlighet för ungdomar att få en inblick i och kunskap om olika yrken
inom välfärdssektorn liksom inspirera till framtida yrkesval.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 164/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen i enlighet med nämnden för arbete och välfärds beslut i
§ 38/2020 där det hänvisas till arbetet med den kommunala garantin för
feriejobb på sommaren för skolungdomar.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 38/2020 föreslagit att
kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till nämnden för
arbete och välfärds yttrande och redogörelse för arbetet med den
kommunala garantin för feriejobb på sommaren för skolungdomar.
I skrivelse daterad 23 januari 2020 redogör förvaltningen för arbete och
välfärd för sin bedömning.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Tomas Thornell (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Oliver Rosengren (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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§ 180

Dnr 2020-00037

Motion om ny modell för styrning av hemtjänsten i
Växjö kommun - Carin Högstedt (V) och Elisabet
Flennemo (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med omsorgsnämndens
beslut i § 26/2020 där det framgår att Växjö kommun har en ny
styrmodell kallad BEON (Bästa Effektiva OmhändertagandeNivå)
samtidigt som vi har infört kvalitetsråd på alla enheter. Vi jobbar hela
tiden med tillit till våra medarbetare. Vi har följt den så kallade
Skönsmo-modellen och tagit till oss en del erfarenheter men vi har
kommit längre.
Reservation
Maria Garmer (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Vänsterpartiet har genom Carin Högstedt och Elisabeth Flennemo i en
motion till kommunfullmäktige, daterad 2020-01-02 föreslagit en ny
modell för styrning av hemtjänsten i Växjö kommun.
Vänsterpartiets kommunala grupp hemställer att:
• Växjö kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden att ta
fram en ny styrningsmodell för hemtjänsten, privat och offentlig,
där tillit till personal och omsorgstagarnas behov av delaktighet
är ledorden
• förarbetena ska involvera de fackliga berörda organisationerna
såväl som omsorgstagare, att omvärldsbevakning och praktiknära
vetenskaplig forskning är viktiga grunder för hur modellen ska
utformas
• det med fördel kan vara bra att testa i några hemtjänstområden
för att sedan följa upp och vid behov justera för att sedan införa i
hela kommunen.
Den modell som förs fram i motionen utmärks av att medarbetare och
omsorgstagare gemensamt bestämmer insatser och tid för insatserna
utförande. I motionen nämns den så kallade Skönsmo-modellen i
Sundsvall och liknande arbetssätt i Västerviks kommun.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 165/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen i enlighet med omsorgsnämndens beslut i § 26/2020
där det framgår att Växjö kommun har en ny styrmodell kallad BEON
(Bästa Effektiva OmhändertagandeNivå) samtidigt som vi har infört
kvalitetsråd på alla enheter. Vi jobbar hela tiden med tillit till våra
medarbetare. Vi har följt den så kallade Skönsmo-modellen och tagit till
oss en del erfarenheter men vi har kommit längre.
Omsorgsnämnden har i § 26/2020 beslutat följande:
Omsorgsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till
förvaltningschefens skrivelse där det framgår att vi har en ny styrmodell
kallad BEON (Bästa Effektiva OmhändertagandeNivå) samtidigt som vi
har infört kvalitetsråd på alla enheter. Vi jobbar hela tiden med tillit till
våra medarbetare. Vi har följt den s.k. Skönsmo-modellen och tagit till
oss en del erfarenheter men vi har kommit längre.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Julia Berg (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ulf Hedin (M) med instämmande av Anna Zelvin (KD): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 181

Dnr 2020-00074

Motion om att införa ett anhörig- och
omsorgstagarråd för ökad delaktighet - Ulf Hedin
(M), Anna Zelvin (KD), Margareta Jonsson (C)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till
omsorgsnämnden att införa ett anhörig- och omsorgstagarråd för ökad
delaktighet.
Bakgrund
Blågröna Växjö har den 24 januari 2020 lämnat in en motion om att
omsorgsnämnden ska införa ett anhörig- och omsorgstagarråd för ökad
delaktighet. Blågröna Växjö vill genom motionen öppna för ett bredare
samarbete där fler föreningar som stöttar omsorgstagare och anhöriga
ska kunna delta. Man utgår från att grupper av omsorgstagare och deras
intresseföreningar tidigare inte haft någon formell samverkan med Växjö
kommun. Som exempel ges föreningar som stöttat anhöriga, och
personer som drabbats av demens och stroke.
Syftet med det nya rådet är att förbättra och utveckla kommunikationen
och tillskapa en än mer anhörig- och omsorgstagardriven
verksamhetsutveckling i Växjö kommun.
Motionen remitterades till omsorgsnämnden och till kommunledningsförvaltningen. Samråd har skett med förvaltningen för arbete och
välfärd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 177/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller motionen och uppdrar till omsorgsnämnden att införa ett
anhörig- och omsorgstagarråd för ökad delaktighet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 30 mars 2020 redogjort för
ärendet. Sammanfattningsvis framgår att det finns behov av ett nytt råd
för samverkan med intresseföreningar inom omsorgsnämndens område.
Detta för att säkerställa fortsatt dialog och utbyte med viktiga
intressenter och som ett komplement till de andra samverkansformerna
som ska införas under 2020.
Att införa ett särskilt anhörig- och omsorgstagarråd inom
omsorgsnämnden ligger helt i linje med det lagkrav som finns ibland
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annat LSS1. Exempelvis tar LSS § 15:7 upp kommunens ansvar om att
samverka med organisationer som företräder människor med
funktionshinder.
Införandet av ett anhörig- och omsorgstagarråd bedöms även ligga helt i
linje med Växjö kommuns arbete med dialoger och samverkan med
civilsamhället. Detta i syfte att sätta fokus på delaktighets- och
jämlikhetsfrågorna, och för att exempelvis nå fler av de invånare som
inte är föreningsaktiva.
Det bör säkerställas att även nämnden för arbete och välfärds
verksamheter inkluderas i antingen ett gemensamt anhörig- och
omsorgstagarråd eller hanteras på annat sätt.
Yrkanden
Ulf Hedin (M) med instämmande av Anna Zelvin (KD): 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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§ 182

Dnr 2020-00176

Medborgarförslag om att införa tjänsten smslivräddare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att Region
Kronoberg redan fattat ett beslut gällande tjänsten sms-livräddare.
Ambitionen är att komma igång innan sommaren.
Bakgrund
Det har den 26 februari inkommit ett medborgarförslag till Växjö
kommun. Medborgarförslaget innebär en önskan att Växjö kommun
inför tjänsten sms-livräddare.
Kommunfullmäktige har i § 86/2020 överlämnat beslutanderätten i
ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 199/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
besvarar medborgarförslaget med att Region Kronoberg redan fattat ett
beslut gällande tjänsten sms-livräddare. Ambitionen är att komma igång
innan sommaren.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 31 mars 2020 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att enligt SOS inträffar det ca 10 000
hjärtstopp/år utanför lasarett, vid runt hälften av dessa påbörjas hjärtoch lungräddning (HLR) och endast 600 överlever. En tidig insats vid ett
hjärtstopp kan vara avgörande för den som drabbas av hjärtstopp. Tiden
spelar en stor roll, för varje minut av hjärtstopp minskar risken att
överleva med 10 procent.
2007 förverkligades en idé om en sms-tjänst för att uppmärksamma
frivilliga privatpersoner som kan HLR till att vara behjälpliga innan
ambulans kommer. Numera går larmen ut via en mobiltelefon app. Via
appen kan SOS larma de frivilliga att bege sig till en plats och utföra HLR
för att göra en tidig insats i väntan på ambulans. Den frivillige kan (om
möjligt) även hämta defibrillator (hjärtstartare).
Enligt den utvärdering som gjorts visar att tjänsten lett till att fler
personer fått HLR i ett tidigt stadie, men hur många fler liv som räddats
vet forskarna inte i dagsläget.
En tjänst där frivillig privatperson anmäla sig till, så som sms-livräddare,
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ser kommunledningsförvaltningen positivt på. Det skulle kunna rädda
fler liv. Det är dock i dagsläget är det inte möjligt för kommunen att
teckna detta avtal, det är ett avtal mellan SOS alarm och regioner i
Sverige. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
medborgarförslaget hänvisas till Region Kronoberg.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Region Kronoberg
Säkerhetschefen
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§ 183

Dnr 2019-00688

Medborgarförslag om att installera solceller på en
rörlig plattform i Växjösjön med syftet att öka
solcellernas effekt
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Kommunfullmäktige
anser dock att det är positivt att invånare engagerar sig för
klimatomställningen, att förslaget är innovativt och spännande men att
Växjö kommun inte ser Växjösjön som bästa plats för en stor
solcellsanläggning.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom till kommunstyrelsen den 17 december
2019. I korthet föreslår förslagsställaren att det bör installeras solceller
på en rörlig plattform i centrum av Växjösjön. Vidare föreslås projektet
genomföras i samarbete med Linnéuniversitetet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 166/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget. Kommunfullmäktige anser dock att det är
positivt att invånare engagerar sig för klimatomställningen, att förslaget
är innovativt och spännande men att Växjö kommun inte ser Växjösjön
som bästa plats för en stor solcellsanläggning.
VKAB har i § 47/2020 lämnat yttrande över medborgarförslaget.
Styrelsen för VKAB hänvisar till Veabs skrivelse daterad 17 februari 2020.
Sammanfattningsvis anser Växjö Energi att det är positivt att invånare
engagerar sig för klimatomställningen, att förslaget är innovativt och
spännande men att Växjö Energi inte ser Växjösjön som bästa plats för
en stor solcellsanläggning.
Yrkanden
Magnus P 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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§ 184

Dnr 2019-00559

Medborgarförslag om att mångårigt projekt för
utveckling av grönområden
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det i
dagsläget inte är aktuellt att starta utpekade projekt kring utveckling av
grönområden. Skogsträdgårdstänket kan utvecklas inom ordinarie
projekt.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att utveckla
grönområden med gräs till skogsträdgårdar i syfte att stärka biologisk
mångfald, resiliens, rekreation och självhushållning. Skogsträdgårdar
kan ge variationsrika landskap och ökad självförsörjning med ätbara
grödor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 179/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det i dagsläget inte är aktuellt att
starta utpekade projekt kring utveckling av grönområden.
Skogsträdgårdstänket kan utvecklas inom ordinarie projekt.
Tekniska nämnden har i § 49/2020 lämnat följande yttrande över
medborgarförslaget:
Tekniska nämnden beslutar att i dagsläget inte starta utpekade projekt
kring detta utan att skogsträdgårdstänket kan utvecklas inom ordinarie
projekt.
I förvaltningschefens skrivelse daterad 25 februari 2020 framgår att
tekniska förvaltningen gör bedömningen att förslaget att omvandla
gräsytor till skogsträdgårdar innehåller många fördelar och är
intressanta. Man ser också en del begränsningar kring vad som möjligt
vad gäller ätbara grödor i offentliga miljöer. Man ser inte behov av att i
dagsläget starta utpekade projekt kring detta.
Idéer kring skogsträdgårdar kan inspirera i olika projekt och kan delvis
genomföras inom pågående projekt, till exempel omvandling av
gräsytor, på ekobacken och i den tätortsnära skogsskötsel. Resurser till
detta tas inom befintliga projekt, omprioriteringar inom
befintliga/föreslagna investerings- och skötselram behövs inte. Mer
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specifika projekt kan eventuellt utvecklas när utrymme ges i
investeringsplaner.
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§ 185

Dnr 2019-00683

Medborgarförslag om att förbjuda genomfartstrafik
i Växjö centrum
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Växjö kommun har
jobbat med åtgärder för att göra centrum mer attraktivt för gående,
cyklister och kollektivtrafik. Flera gator har blivit enkelriktade för att
minska biltrafiken närmast centrumkärnan och gett mer utrymme för
gående och cyklister. Busskörfält har anlagts på Liedbergsgatan,
Teleborgsvägen och Storgatan. Vi har även byggt en snabbcykelväg
längs med Söderleden för att öka framkomligheten för cyklister.
Kommunen har även tagit fram en Cykelvägplan och är i slutskedet med
framtagandet av en Fotgängarplan. Dessa dokument ligger till grund för
att jobba för trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklister.
Ovanstående åtgärder kommer bidra till renare luft och mindre trafik i
centrum.
Bakgrund
Medborgarförslag har inkommit till Växjö kommun 2019-12-16 om att
centrum bör bli en bilfri genomfartszon med undantag för nyttofordon
och annan eventuell nödvändig trafik. Genom att införa detta tror
medborgaren att trafiksituationen i centrum kommer att bli bättre,
framförallt för cyklister och kollektivtrafik. Det leder även till renare luft.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 180/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget. Växjö kommun har jobbat med åtgärder för
att göra centrum mer attraktivt för gående, cyklister och kollektivtrafik.
Flera gator har blivit enkelriktade för att minska biltrafiken närmast
centrumkärnan och gett mer utrymme för gående och cyklister.
Busskörfält har anlagts på Liedbergsgatan, Teleborgsvägen och
Storgatan. Vi har även byggt en snabbcykelväg längs med Söderleden för
att öka framkomligheten för cyklister.
Kommunen har även tagit fram en Cykelvägplan och är i slutskedet med
framtagandet av en Fotgängarplan. Dessa dokument ligger till grund för
att jobba för trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklister.
Ovanstående åtgärder kommer bidra till renare luft och mindre trafik i
centrum.
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Tekniska nämnden har i § 37/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget om att förbjuda genomfartstrafik genom
Växjö centrum.
Förvaltningschefen på tekniska förvaltningen har i en skrivelse daterad
17 februari 2020 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av
skrivelsen framgår att Växjö kommun vill att Växjö stad ska vara
tillgängligt för alla, vilket gör att fordon ska kunna ta sig till den
målpunkt i staden man önskar. Detta gör att det inte är lämpligt att
förbjuda genomfartstrafik. Växjö växer som stad och med det ökar
trafiken vilket även gör att det inte är lämpligt att stänga av gator för
genomfart.
I Växjö kommuns antagna Transportplan är målet att skapa ett mer
effektivt och hållbart transportsystem. Genom att en del invånare byter
till mer effektiva färdmedel frigörs kapacitet så att de som måste
fortsätta åka bil kan göra det. För att uppnå målet är några av
grundstenarna att föra över resor från bil till gång, cykel och
kollektivtrafik där alternativ finns. Även övergång till mer
miljöanpassade fordon och drivmedel förespråkas.
Kommunen har jobbat med åtgärder för att göra centrum mer attraktivt
för gående, cyklister och kollektivtrafik. Flera gator har blivit
enkelriktade för att minska biltrafiken närmast centrumkärnan och gett
mer utrymme för gående och cyklister. Busskörfält har anlagts på
Liedbergsgatan, Teleborgsvägen och Storgatan. Vi har även byggt en
snabbcykelväg längs med Söderleden för att öka framkomligheten för
cyklister. Kommunen har även tagit fram en Cykelvägplan och är i
slutskedet med framtagandet av en Fotgängarplan. Dessa dokument
ligger till grund för att jobba för trafiksäkerhet och framkomlighet för
gående och cyklister. Ovanstående åtgärder kommer bidra till renare
luft och mindre trafik i centrum.
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§ 186

Dnr 2020-00127

Medborgarförslag om outnyttjade parkeringar i
Växjö
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Det är i dagsläget inte
aktuellt att ändra parkeringstaxan från zon 1 till zon 2 i World Trade
Center eller på Drottninggatan.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemålet att ändra
parkeringstaxan från zon 1 till zon 2 på de allmänt tillgängliga
parkeringsplatserna, ca 25 st, på plan 1 och 2 i World Trade Center samt
på Drottninggatan, ca 70 st. Detta med argumentet att det är ett mycket
dåligt utnyttjande av dessa parkeringsplatser.
På grund av att det är kommunfullmäktige som beslutar i ärenden
rörande taxor hanteras ärendet i fullmäktige och inte i nämnd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 181/2020 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. Det är i dagsläget inte aktuellt att ändra
parkeringstaxan från zon 1 till zon 2 i World Trade Center eller på
Drottninggatan.
Tekniska nämnden har i § 35/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att inte ändra parkeringstaxan från zon 1 till zon 2 i World
Trade Center, WTC, eller på Drottninggatan.
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§ 187

Dnr 2020-00051

Medborgarförslag om att minska transportsektorns
användning av växthusgaser
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att vi arbetar
aktivt med frågan om användning och produktion av vätgas. Det är dock
i dagsläget inte aktuellt att ändra i upphandlingen av stadsbussar eller
att omvandla biogas till vätgas.
Bakgrund
Den 10 januari 2020 inkom ett medborgarförslag till Växjö kommun om
att minska transportsektorns användning av växthusgaser. Fokus i det
förslaget handlar om att möjliggöra för en introduktion av vätgas i
transportsystemet i Växjö.
I medborgarförslaget föreslås huvudsakligen att:
• Växjö kommun tillsammans med Region Kronoberg utreder
möjligheten att stadsbussarna går på vätgas, istället för den
planerade inriktningen med eldrift.
• Växjö kommun utreder möjligheten till etablering av tankstation
för vätgas, och förser den med egenproducerad eller inlevererad
vätgas.
• Växjö kommun utreder möjligheterna att omvandla biogas till
vätgas.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 18/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att vi arbetar aktivt med frågan om
användning och produktion av vätgas. Det är dock i dagsläget inte
aktuellt att ändra i upphandlingen av stadsbussar eller att omvandla
biogas till vätgas.
Kommunchefen har i en skrivelse den 12 mars 2020 yttrat sig över
förslaget. Av skrivelsen framgår bland annat att vätgas kan spela en
viktig roll i ett hållbart transportsystem. Växjö kommunkoncern är redan
på flera sätt involverade i förstudier som tittar närmre på vilka
möjligheter som finns till såväl användning som produktion av vätgas.
Dels handlar det om deltagande i en regional förstudie under ledning av
Energikontor Sydost. Dels handlar det om en studie där Växjö Energi
och Linnéuniversitetet tittar på möjligheterna att producera vätgas vid
Sandviksverket.
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De punkter som avsändaren av medborgarförslaget lyfter kan sägas
inkluderas i det arbete som redan pågår. Undantaget är den fråga som
kopplas till upphandlingen av stadsbussar, där upphandlingsprocessen
enligt uppgift kommit för långt för att det ska vara möjligt att inkludera
vätgas som ett alternativ.
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§ 188

Dnr 2020-00152

Medborgarförslag om att inrätta en fritidsbank
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
kultur- och fritidsnämndens yttrande i § 33/2020 där det framgår att
nämnden bedömer att en fritidsbank inte är ett kommunalt
kärnuppdrag. Kommunfullmäktige ger dock kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att utreda om verksamheten kan bedrivas med annan
huvudman.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har tagit emot ett medborgarförslag om att införa
en fritidsbank för att låna sport- och fritidsutrustning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 200/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till kultur- och
fritidsnämndens yttrande i § 33/2020 där det framgår att nämnden
bedömer att en fritidsbank inte är ett kommunalt kärnuppdrag.
Kommunfullmäktige ger dock kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
utreda om verksamheten kan bedrivas med annan huvudman.
Kultur- och fritidsnämnden har i § 33/2020 lämnat följande yttrande:
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till konceptet Fritidsbank.
Att bedriva en fritidsbank bedöms inte vara ett kommunalt kärnuppdrag
och föreslår därför att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att
utreda om verksamheten kan bedrivas med annan huvudman.
Vidare framgår i nämndens bedömning att en fritidsbank innebär en
satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i
arbetet med Agenda 2030. Det främjar såväl spontan som organiserad
idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder till
ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder,
kön, samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i
samband med frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för
arbetsträning och en tillgång för turismen.
Att driva en Fritidsbank i kommunal regi innebär en ökad kostnad för
kommunen. Kultur- och fritidsnämnden behandlar under april månad
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ett parallellt ärende, ett medborgarförslag rörande Fritidsbank som
riktats direkt till nämnden.
Yrkanden
Maria Garmer (V): Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Malin Lauber (S): Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med
att ställa sig positiv till konceptet fritidsbank. Kommunfullmäktige ger
kultur – och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur verksamheten
kan bedrivas.
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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§ 189

Dnr 2020-00252

Nya elnätspriser för 2020
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar Växjö Energi Elnät AB:s beslut om justering
av elnätspriser 2020.
Bakgrund
Coronakrisen betyder tuffa tider för många företag. För att underlätta
för det lokala näringslivet vill Växjö Energi Elnät AB justera
elnätsavgiften från och med 1 maj 2020.
Justeringen var inplanerad sedan tidigare men skulle genomförts först
2021. Förhoppningen är att kunna underlätta för de restauranger,
frisörer, industrier, konsultföretag, butiker och många andra som
kämpar för att finnas kvar när krisen är över.
Växjö Energi Elnät AB vill dessutom justera avgifterna för övriga kunder,
även de med 16 A, där merparten är privatkunder. Dels genom sänkning
av avgifterna, men även åtgärder för att säkerställa att de får den tariff
som är mest gynnsam ekonomiskt beroende på användningen av el.
För 2021 planeras för att fler kunder ska gå från säkrings-till
effektabonnemang. De planerade åtgärderna som nu görs, syftar även
till att underlätta dessa kommande steg.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 201/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
noterar Växjö Energi Elnät AB:s beslut om justering av elnätspriser 2020.
Växjö Energi Elnät AB har i § 68/2020 beslutat att ge VD i uppdrag att
sänka elnätsavgifterna med 8 miljoner kronor från och med 2020-05-01,
i enlighet med redovisade åtgärder för respektive kategori. Prislistor tas
fram vilka ska godkännas av Växjö Energis styrelsepresidium före
ikraftträdandet.
VKAB har i § 60/2020 beslutat att notera de nya elnätspriserna för 2020
och sänder ärendet vidare till kommunfullmäktige.
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§ 190

Dnr 2020-00247

Köavgift för kommunal bostadsförmedling för
perioden 1 juli 2020 till 30 juni 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att förnya köavgiften för Växjös
kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2020 till den 30 juni
2021 och att sätta köavgiften till 100 kronor.
Bakgrund
VKAB och kommunfullmäktige beslutar årligen om köavgift för den
kommunala bostadsförmedlingen.
Kommunfullmäktige beslutade i § 8/2014 att inrätta en kommunal
bostadsförmedling och att från och med den 1 juli 2014 ta ut en årlig
avgift på 100 kronor av sökanden över 20 år i den vanliga bostadskön.
Avgiften ska omprövas årligen. Studentbostadskön ska vara avgiftsfri.
Vidare beslutade kommunfullmäktige att införa ett aktivitetskrav för alla
under 70 år. Vidare skulle det vara möjligt att ställa sig i kö från och med
det år sökanden fyller 17 år.
Kostnader för den kommunala bostadsförmedlingen, Boplats Växjö,
under 2019 var bland annat personalkostnader på kontaktcenter om
cirka 1 230 000 kronor samt kostnader för system och IT-drift om cirka
1 465 000 kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 182/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att förnya köavgiften för Växjös kommunala bostadsförmedling
för perioden 1 juli 2020 till den 30 juni 2021 och att sätta köavgiften till
100 kronor
VKAB beslutade i § 44/2020 följande:
Styrelsen för VKAB föreslår kommunfullmäktige att förnya köavgiften
för Växjös kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2020 till den
30 juni 2021 och att sätta köavgiften till 100 kronor.
Styrelsen för VKAB översänder ärendet för beslut till
kommunfullmäktige.
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§ 191

Dnr 2016-00997

Antagande av näringslivsplan
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar Näringslivsplan för Växjö kommun
med följande ändringar och tillägg:
Text under rubriken 2.1. Syfte ska ha följande lydelse:
Företagen som finns här ska ges goda förutsättningar att växa och
utveckla sina verksamheter i hela kommunen.
Text under rubriken 3.1.1 Stimulerar företagande och entreprenörskap ska
ha följande lydelse:
Växjö kommun stimulerar företagande och entreprenörskap i hela
kommunen genom att initiera, utveckla och samverka i nätverk,
samverkansprojekt och mötesplatser mellan näringsliv, akademi,
offentlig sektor och civilsamhället. Vidare samverkar Växjö kommun
med det företagsfrämjande systemet för att underlätta för företag att
starta, driva och utveckla sina verksamheter. Växjös företagsmix mellan
olika branscher gör oss motståndskraftiga och bidrar till fortsatt tillväxt.
Växjö kommun bidrar aktivt till att stärka kommunens profilområde
inom IT samt skog och trä där tillväxtpotentialen är stor för
innovationer och företag.
Text under rubriken 3.2.2. Verkar för god matchning till näringslivet ska
ha följande lydelse:
Växjö kommun möjliggör och initierar kvalificerade utbildningar genom
Växjölöftet Yrkeshögskola och uppdrags- och rekryteringsutbildning
genom Växjölöftet Vuxenutbildning utifrån företagens behov av
arbetskraft.
Text under rubriken 3.2.5 Verkar för en stärkt arbetsmarknadsregion ska
ha följande lydelse:
Växjö är tillväxtmotorn i regionen och utvecklas i samarbete med andra
kommuner i länet. Växjö kommun arbetar strategiskt för en integrerad
och förstorad arbetsmarknadsregion som sträcker sig utanför kommunoch länsgränserna genom att stärka infrastrukturen samt
gränsöverskridande samarbeten inom företagsetableringar, innovation,
utbildning och arbetsmarknad.
Text under rubriken 3.3.4 Stärker kunskapen om offentlig upphandling
ska ha följande lydelse:
Växjö kommun arbetar även för att underlätta för små och lokala aktörer
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att delta i offentliga upphandlingar på lika villkor.
Text under rubriken 3.5.2 Erbjuder attraktiva boendemiljöer ska ha
följande lydelse:
Växjö kommun erbjuder ett varierat utbud av bostäder vad gäller
boendeformer, lägen och utformning och utvecklar publika miljöer i hela
kommunen. Växjö kommun genomför trygghetsfrämjande insatser för
att stärka attraktiviteten. I samverkan med Linneuniversitetet och andra
berörda aktörer fortsätter Växjö kommun att utveckla Växjö som
universitetsstad.
Punkt 3.5.5 med rubrik Erbjuder förskola och skola med god kvalité och
därtill kompletterande text ska läggas till.
2. Kommunfullmäktige beslutar att näringslivsplanen ska utvärderas
senast våren 2024 för möjlighet till revidering under hösten 2024.
Bakgrund
I § 345/2016 gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att ta fram
en näringslivsstrategi för att möta olika verksamheters behov på lång
sikt. Uppdraget har genomförts i huvudprocessen ”Skapa
förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande
arbetsmarknad” och letts av näringslivschefen i samverkan med interna
och externa intressenter.
Under framtagandet har arbetet övergått från att ta fram en strategi på
tio års sikt till en plan på fem års sikt. Processen för framtagandet har
pågått under ett års tid med nulägesanalyser, benchmarking, dialoger
med näringslivet, företagsfrämjande aktörer/samarbetspartners samt
kommunens förvaltningar och bolag. Under mars-april har
näringslivsplanen skickats på en informell remissrunda till de interna
och externa parter som varit involverade i framtagandet av planen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 187/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar Näringslivsplan för Växjö kommun
med följande ändringar och tillägg:
Text under rubriken 2.1. Syfte ska ha följande lydelse:
Företagen som finns här ska ges goda förutsättningar att växa och
utveckla sina verksamheter i hela kommunen.
Text under rubriken 3.1.1 Stimulerar företagande och entreprenörskap ska
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ha följande lydelse:
Växjö kommun stimulerar företagande och entreprenörskap i hela
kommunen genom att initiera, utveckla och samverka i nätverk,
samverkansprojekt och mötesplatser mellan näringsliv, akademi,
offentlig sektor och civilsamhället. Vidare samverkar Växjö kommun
med det företagsfrämjande systemet för att underlätta för företag att
starta, driva och utveckla sina verksamheter. Växjös företagsmix mellan
olika branscher gör oss motståndskraftiga och bidrar till fortsatt tillväxt.
Växjö kommun bidrar aktivt till att stärka kommunens profilområde
inom IT samt skog och trä där tillväxtpotentialen är stor för
innovationer och företag.
Text under rubriken 3.2.2. Verkar för god matchning till näringslivet ska
ha följande lydelse:
Växjö kommun möjliggör och initierar kvalificerade utbildningar genom
Växjölöftet Yrkeshögskola och uppdrags- och rekryteringsutbildning
genom Växjölöftet Vuxenutbildning utifrån företagens behov av
arbetskraft.
Text under rubriken 3.2.5 Verkar för en stärkt arbetsmarknadsregion ska
ha följande lydelse:
Växjö är tillväxtmotorn i regionen och utvecklas i samarbete med andra
kommuner i länet. Växjö kommun arbetar strategiskt för en integrerad
och förstorad arbetsmarknadsregion som sträcker sig utanför kommunoch länsgränserna genom att stärka infrastrukturen samt
gränsöverskridande samarbeten inom företagsetableringar, innovation,
utbildning och arbetsmarknad.
Text under rubriken 3.3.4 Stärker kunskapen om offentlig upphandling
ska ha följande lydelse:
Växjö kommun arbetar även för att underlätta för små och lokala aktörer
att delta i offentliga upphandlingar på lika villkor.
Text under rubriken 3.5.2 Erbjuder attraktiva boendemiljöer ska ha
följande lydelse:
Växjö kommun erbjuder ett varierat utbud av bostäder vad gäller
boendeformer, lägen och utformning och utvecklar publika miljöer i hela
kommunen. Växjö kommun genomför trygghetsfrämjande insatser för
att stärka attraktiviteten. I samverkan med Linneuniversitetet och andra
berörda aktörer fortsätter Växjö kommun att utveckla Växjö som
universitetsstad.
2. Kommunfullmäktige beslutar att näringslivsplanen ska utvärderas
senast våren 2024 för möjlighet till revidering under hösten 2024.
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Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Anna Tenje (M): Bifall till
arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
Punkt 3.5.5 med rubrik Erbjuder förskola och skola med god kvalité och
därtill kompletterande text ska läggas till.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Malin Laubers (S)
yrkande.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
77 (84)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-05

§ 192

Dnr 2019-00571

Antagande av Trafiksäkerhetsplan för Växjö
kommun 2020 - 2030
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar Trafiksäkerhetsplan för Växjö kommun 2020–
2030 med tillhörande fördjupning Insatsområden och
trafiksäkerhetsåtgärder enligt bilaga.
Beslutet innebär att föregående Trafiksäkerhetsprogram för Växjö
Kommun, som antogs av kommunfullmäktige 1997-05-29 § 70 samt den
åtgärdsdel som antogs av tekniska nämnden 1997-11-18, upphör att gälla.
Bakgrund
Växjö är en växande stad och kommun. I takt med att befolkningen och
trafikmängden ökar krävs det att kommunen utvecklar arbetet med
trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetsarbetet sker över förvaltningsgränser och
kräver en samverkan med dels interna och dels externa aktörer
exempelvis Trafikverket och vägsamfälligheter.
Arbetsprocessen med att ta fram Trafiksäkerhetsplan för Växjö kommun
har föregåtts av en förstudie under 2017 och 2018 genom flertalet
aktiviteter för att få en heltäckande bild och avgränsning för
Trafiksäkerhetsplanen. Detta har skett via intervjuer, dialog- och
reflektionsmöten m.m. Processen har drivits internt från Trafik- och
Gatuavdelningen för att samla kunskaper och erfarenheter från det
lokala och långsiktiga arbetet i Växjö stad och tätorter.
Tekniska nämndens arbetsutskott har i beslut den 10 oktober 2019 gett
förvaltningschefen i uppdrag att sända Trafiksäkerhetsprogram (numera
Trafiksäkerhetsplan) för Växjö kommun på remiss till dialog- och
referensgrupperna samt förvaltningarna i Växjö kommun, Region
Kronoberg, Länstrafiken Kronoberg, Trafikverket, Värends
Räddningstjänst, Polisen i Kronobergs län, Ambulansverksamheten i
Växjö, Länsstyrelsen Kronoberg, Cykelfrämjandet, FOT (Fotgängarnas
förening), NTF Jönköping, PRO Växjö, HSV (Handikapporganisationerna)
och MHF (Motorförarnas Helnykteristförbund).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 183/2020 föreslagit att kommunfullmäktige antar
Trafiksäkerhetsplan för Växjö kommun 2020–2030 med tillhörande
fördjupning Insatsområden och trafiksäkerhetsåtgärder enligt bilaga.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
78 (84)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-05

Beslutet innebär att föregående Trafiksäkerhetsprogram för Växjö
kommun som antogs av kommunfullmäktige 1997-05-29 § 70 samt den
åtgärdsdel som antogs av tekniska nämnden 1997-11-18 upphör att gälla
Tekniska nämnden har i § 39/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
antar Trafiksäkerhetsplan för Växjö kommun 2020–2030 med tillhörande
fördjupning Insatsområden och trafiksäkerhetsåtgärder enligt bilaga.
Beslutet innebär att föregående Trafiksäkerhetsprogram för Växjö
kommun som antogs av kommunfullmäktige 1997-05-29 §70 samt en
åtgärdsdel som antogs av tekniska nämnden 1997-11-18 upphör att gälla.
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§ 193

Dnr 2019-00478

Antagande av detaljplan Lejonet 5, Centrum, Växjö
kommun (Storgatan/Linnégatan)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige antar Detaljplan Lejonet 5, centrum, Växjö kommun
enligt detaljplaneförslaget upprättat 2020-01-07, enligt 5 kap. 27 §, planoch bygglagen.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-02 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
Reservation
Conny Lindahl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en ombyggnad
och utveckling av befintliga byggnader inom del av kvarteret Lejonet.
Syftet är också att skapa ändamålsenliga lokalerför fastighetsägaren
(Länsförsäkringar) som har funnits i staden i över 200 år.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Detaljplaneförslaget
har under perioden 2020-01-20 – 2020-02-10, enligt 5 kap. 18 § planoch bygglagen, varit utsänt till sakägare samt statliga myndigheter och
kommunala förvaltningar för granskning. Under samma tid har
granskningshandlingarna också funnits tillgängliga på
stadsbyggnadskontoret, Växjö kommuns kontaktcenter, stadsbiblioteket
samt digitalt på Växjö kommuns hemsida.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 202/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
antar Detaljplan Lejonet 5, centrum, Växjö kommun enligt
detaljplaneförslaget upprättat 2020-01-07, enligt 5 kap. 27 §, plan-och
bygglagen.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-02 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
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Byggnadsnämnden har i § 64/2020 beslutat att godkänna
detaljplaneförslaget upprättat 2020-01-07, och överlämnar det till
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap. 27 §, plan- och
bygglagen.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-02 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet
Yrkanden
Conny Lindahl (SD): Kommunfullmäktige beslutar att inte anta
Detaljplan Lejonet 5, centrum, Växjö kommun.
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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Dnr 2018-00646

Antagande av detaljplan för Växjö 10:35, Väster
(vid kv. Fabriken)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för Växjö 10:35, Väster upprättat
2019-11-18 och reviderat 2020-03-03, enligt 5 kap. 27 § plan- och
bygglagen.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-03 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
ändringar som redovisas i utlåtandet.
Bakgrund
Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) i samarbete med APP Properties
AB har ansökt om planändring för en del av fastigheten Växjö 10:35 på
Väster (vid kv. Fabriken) som ägs av Växjö kommun. Planändringen avser
en förändring av nuvarande markanvändning, från bl.a. markparkering
utan byggrätt, till en byggnation av bostäder och parkeringshus i flera
plan. Kommunstyrelsen har genom sitt beslut (KS 2017-10-31 § 490)
godkänt en avsiktsförklaring mellan Växjö kommun, Vöfab och APP
Properties AB, om framtida markförsäljning avseende berörda delen av
fastigheten Växjö 10:35. BN fattade beslut om detaljplan 2017-12-13.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar, dvs. byggrätt, så att
parkeringshus samt bostäder med centrumändamål kan byggas inom en
del av fastigheten Växjö 10:35. Detaljplanen handläggs med utökat
förfarande.
Detaljplaneförslaget har under perioden 2019-11-29 - 2019-12-20, enligt
5 kap. 18 § plan- och bygglagen, varit utställt för granskning.
Underrättelse om granskning har skickats till alla berörda sakägare samt
övriga som yttrat sig i ärendet. Under samma tid har
granskningshandlingarna också funnits tillgängliga på
stadsbyggnadskontoret, Växjö kommuns kontaktcenter, stadsbiblioteket
samt digitalt på Växjö kommuns webbsida.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 203/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
antar Detaljplan för Växjö 10:35, Väster upprättat 2019-11-18 och
reviderat 2020-03-03, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen.
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Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-03 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
ändringar som redovisas i utlåtandet.
Byggnadsnämnden har i § 62/2020 beslutat att godkänna
detaljplaneförslaget upprättat 2019-11-18 och reviderat 2020-03-03 och
överlämna det till kommunfullmäktige för antagandet enligt 5 kap. 27 §
plan- och bygglagen.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-03 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
ändringar som redovisas i utlåtandet.
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Dnr 297092

Övrigt
Inga övriga frågor hanterades på dagens sammanträde.
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