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På distans via applikationen Microsoft Teams
och på Videum Science Park, Framtidsvägen 14,
Teleborg, kl. 13:30 – 14:45.

Tid och plats

Beslutande

Anna Tenje (M), Ordförande (Videum Science
Park)
Eva Johansson (C), 1:e vice ordförande (distans)
Malin Lauber (S), 2:e vice ordförande (Videum
Science Park)
Oliver Rosengren (M) (distans)
Catharina Winberg (M) (distans)
Ulf Hedin (M) (distans)
Jon Malmqvist (KD) (distans)
Gunnar Nordmark (L) (distans)
Magnus Wåhlin (MP) (distans)
Julia Berg (S) (distans)
Martin Edberg (S) (distans)
Rose-Marie Holmqvist (S) (distans)
Tomas Thornell (S) (distans)
Johnny Werlöv (V) (distans)
Conny Lindahl (SD) (distans)

Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Sofia Stynsberg (M) (distans)
Andreas Olsson (C) (distans)
Arijeta Reci (S) (distans)
Pernilla Tornéus (M) (distans)
Anton Olsson (M) (distans)
Lena Wibroe (M) (distans)
Anna Zelvin (KD) (distans)
Susanna Röing (L) (distans)
Gunnar Storbjörk (S) (distans)
Martina Forsberg (S) (distans)
Otto Lindlöf (S) (distans)
Tony Lundstedt (S) (distans)
Christer Svensson (SD) (distans)

Tjänstepersoner

Monica Skagne, kommunchef (Videum Science
Park)
Fredrik Pettersson, sekreterare (Videum Science
Park)

Justering
Justerare

Ordförandes signatur

Malin Lauber (S)

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Plats och tid

Kansliavdelningen

Justerade paragrafer

§§ 326-377

Ajournering

Klockan 13:35 – 13:36 för allmänhetens
frågestund
Klockan 14:10 – 14:12 för överläggning i presidiet

Anmärkning

På grund av Coronapandemin genomfördes
sammanträdet i huvudsak på distans via
applikationen Microsoft Teams
Allmänhetens frågestund genomfördes i
samband med sammanträdets öppnande men
ingen person fanns på plats för att ställa frågor

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Fredrik Pettersson

Ordförande

……………………………………
Anna Tenje

Justerare

……………………………………
Malin Lauber
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2020-10-06 är
justerat.
Anslagsdag

2020-10-12

Anslaget tas ner

2020-11-03

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor
från anslagsdagen
Underskrift

………………………………………………………
Fredrik Pettersson
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§ 326

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Malin Lauber (S) till att justera protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska besluta vem som jämte ordförande ska justera
protokollet.
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§ 327

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare samt från
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Ordförande Anna Tenje (M) informerar om diverse möten hon deltagit
på. Tenje informerar även om de pågående företagsbesöken för
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Kommunchef Monica Skagne informerar om att den nya
förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen har börjat arbeta
denna vecka. Skagne informerar även om koncernledningens arbete där
fokus senaste tiden framförallt legat på budgetarbetet inför 2021.
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§ 328

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Ingen information lämnades på sammanträdet.
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§ 329

Dnr 2020-00017

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens
beslut om delegering enligt 6 kap 37 § Kommunallagen. Redovisningen i
rapporten gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 2 september
till och med 27 september 2020. Även liggare med förteckning över
beslut från planeringsavdelningen redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 330

Dnr 2020-00018

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 1 september, 8
september, 15 september redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts protokoll från 15 september
redovisas för kommunstyrelsen.
VKAB:s protokoll från 25 augusti redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 331

Dnr 2020-00424

Anmälan av arbetsutskottets beslut om Boverket
remiss: Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter
och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för
byggnader
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälan.
Bakgrund
Arbetsutskottet har av tidsskäl yttrat sig över Boverket remiss: Förslag
till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om
energideklaration för byggnader.
Yttrandet anmäls till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets yttrande i § 367/2020.
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§ 332

Dnr 2020-00010

Kommunstyrelsens delårsrapport efter augusti
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport efter augusti 2020 för
kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska i enlighet med de av kommunfullmäktige
fastställda riktlinjerna för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och
årsrapporter upprätta en delårsrapport efter augusti.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 362/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna delårsrapport efter augusti 2020 för
kommunstyrelsen.
Kommunchefen har i en skrivelse den 9 september redogjort för ärendet
och lämnat en delårsrapport för kommunstyrelsen efter augusti 2020.
Av tjänsteskrivelsen framgår bland annat att målet att bedriva sin
verksamhet inom tilldelad budgetram är uppfyllt om det sammanlagda
resultatet för styrelsens verksamheter blir noll eller bättre.
Kommunstyrelsens totala utfall exklusive kostnad för semesterlöneskuld
t.o.m. augusti är bättre än riktpunkten efter åtta månader. Periodens
utfall är lägre än budgeterat, detta förklaras av att högre kostnader
förväntas under resten av året. Helårsprognosen bedöms till ett
förväntat överskott på 16 miljoner kronor för kommunstyrelsens
samtliga verksamheter.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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§ 333

Dnr 2020-00006

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
september
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten efter september 2020.
Bakgrund
I enlighet med anvisningar för kommunstyrelsen som nämnd för
budgetarbete, månatlig budgetuppföljning samt hantering av eget
kapital ska kommunstyrelsen upprätta uppföljningsrapporter för sina
verksamheter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 415/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna månadsrapporten efter september 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse den 28 september 2020 redogjort för
ärendet, lämnat en månadsrapport och lämnat förslag till beslut. Av
skrivelsen framgår bland annat att ett av fullmäktiges verksamhetsmål
kopplade till god ekonomisk hushållning är att nämnder och styrelsers
verksamheter ska bedrivas inom tilldelad budgetram. Målet är uppfyllt
om det sammanlagda resultatet för nämnden/styrelsen blir noll eller
bättre.

Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomiavdelningen
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§ 334

Dnr 2020-00003

Uppföljning interkontroll 2019 Växjö
kommunkoncern
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen ”Utvärdering av intern
kontroll 2019”.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det
finns en god intern kontroll i kommunkoncernen.
Utvärdering av den interna kontrollen görs årligen. Ärendet redogör för
nämndernas sammanfattning av intern kontroll i samband med
årsrapport, utvärdering av gemensamma granskningsområden samt
nämndernas och bolagens självskattning av den interna kontrollen.
Uppföljning av privata utförare hanteras som ett eget ärende för beslut i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 397/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna redovisningen ”Utvärdering av intern kontroll 2019”.
Kommunchefen har i en skrivelse den 15 september 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att med
utgångspunkt från nämnders/styrelsers rapportering och självskattning
görs bedömningen att den interna kontrollen är tillräcklig inom Växjö
kommunkoncern. I granskningarna har inga allvarliga brister som inte
har åtgärdats påvisats och resultatet av självskattningen visar att den
interna kontrollen i huvudsak är god.
Bilagor
Bilaga 1) Rapport utvärdering intern kontroll 2019
Bilaga 2) Nämndernas granskningar 2019
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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§ 335

Dnr 2020-00538

Växjö kommuns skuldportfölj per 2020-08-31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av Växjö kommunkoncerns
skuldportfölj per 2020-08-31.
Bakgrund
Enligt ”Finanspolicy Växjö Kommunkoncern – närmare riktlinjer”
fastställd av kommunstyrelsen 2016-12-06 (§ 489) skall följande
rapportering lämnas vid delårsbokslut och årsbokslut:
• Skuldportföljens sammansättning avseende volym
• Förändring av skuldportföljens sammansättning enligt ovan sedan
föregående rapport
• Skuldportföljens genomsnittliga räntesats
• Skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid
• Omfattningen av skuldportföljens derivat - swapar - terminer optioner
• Volymen av kommunens samtliga borgensåtagande
• Likviditetsprognos
Rapporten har i sin helhet sammanställts av Ekonomiavdelningen inom
Kommunledningsförvaltningen som sedan 2018 har övertagit ansvaret
för ekonomi- och lånadministration från moderbolaget i
VKAB-koncernen. Redovisningen görs i två delar där Växjö kommuns
skuldportfölj respektive VKAB-koncernens skuldportfölj redovisas var
för sig för att tydliggöra redovisningen av kommunkoncernens totala
skuldexponering.
I rapporten redovisas även Växjö kommuns utlåning till de
föreningsägda fastighetsbolagen på Arenastaden samt övrig utlåning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 398/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna redovisningen av Växjö kommunkoncerns
skuldportfölj per 2020-08-31.
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 september 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att arbetet med att utveckla kommunkoncernens
skuldförvaltning fortsätter 2020 i syfte att hantera och minska de
finansiella riskerna på ett rationellt och kostnadseffektivs sätt.
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Till följd av en hög tillväxt och investeringsnivå inom kommunkoncernen
2020 har skulderna brutto ökat med 386 mkr (294 mkr helår 2019)
samtidigt som likviditeten är fortsatt god. Räntebindningstiden har
hittills minskat under 2020 och är fortsatt relativt kort jämfört med
policy vilket kommer att adresseras vid kvarvarande upplåningstillfällen
2020 då över 1.000 mkr skall omsättas. Den genomsnittliga räntan
kommer att gå ner ytterligare under 2020-2021 om inget oförutsett sker
på finansmarknaderna, och utsikterna att bibehålla en låg räntenivå i
portföljen ytterligare 1-3 år bedöms goda.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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§ 336

Dnr 2020-00519

Skrivelse om att få bli pilotkommun för att få
anställa läkare- Anna Tenje (M), Eva Johansson (C),
Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L), Magnus
P Wåhlin (MP) och Ulf Hedin (M)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillskriva regeringen
om att få bli pilotkommun med möjlighet att anställa egna läkare.
Bakgrund
Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar
Nordmark (L), Magnus P Wåhlin (MP) och Ulf Hedin (M) har i en skrivelse
föreslagit att kommunstyrelsen ska ge kommunchefen i uppdrag att
tillskriva regeringen om att få bli pilotkommun med möjlighet att
anställa egna läkare.
I skrivelsen framförs följande:
Det är idag förbjudet för svenska kommuner att anställa läkare i den
kommunala hemvården och äldreomsorgen. I Blågröna Växjö arbetar vi
ständigt och på alla nivåer för att förbättra kvaliteten på vår verksamhet
för Växjöbornas bästa. Att göra det möjligt att anställa egna läkare i den
kommunala vården och omsorgen tror vi skulle vara ett bra sätt att dels
möta den utveckling som sker, där alltmer av vården ska ske närmare
patienterna dels ge oss ökade möjligheter att utveckla den nära vården,
inte minst för våra äldre omsorgstagare.
Ädelreformen, som genomfördes i Sverige den 1 januari 1992, innebar att
kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård och
omsorg för äldre och funktionshindrade och i och med det också ta över
en del ansvar som tidigare legat på landstingen. Kommunerna fick även
ett visst ansvar för hälso- och sjukvård upp till och med
sjuksköterskekompetens.
Sedan 1992 har utvecklingen inom den kommunala hemvården och
äldreomsorgen inte stått stilla och idag utförs vårdinsatser i patienters
hem som de tidigare varit tvungna att få behandling för på sjukhus.
Samtidigt ser vi att fler och fler av de många gånger multisjuka äldre
som bor på särskilt boende har omfattande medicinering och är i stort
behov av såväl läkemedelsgenomgångar som regelrätta
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läkarundersökningar på plats, då dessa personer ofta är sköra och har
svårt att ta sig till sjukhusen eller vårdcentralerna för adekvat vård.
Självklart har både undersköterskors och sjuksköterskors
arbetsuppgifter och kunskaper också förändrats i takt med utvecklingen
och generellt sett är vården och omsorgen i verksamheterna som drivs
under kommunalt ansvar av mycket god kvalitet, men för den där sista
nivån, läkarinsatser, krävs idag ett fungerande och långtgående
samarbete med regionerna. Många gånger fungerar det samarbetet
utmärkt men som alltid när en part är beroende av en annan för att lösa
sina uppgifter kan det ibland uppstå problem. Det kan vara till exempel
när regionen internt valt att inte prioritera läkarmedverkan vid
läkemedelsgenomgångar eller när regionen har så svårt att rekrytera
läkare så att den tjänsten som skulle assistera den kommunala vården
helt enkelt är vakant.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 378/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska ge
kommunchefen i uppdrag att tillskriva regeringen om att få bli
pilotkommun med möjlighet att anställa egna läkare.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-14.
Yrkanden
Johnny Werlöv (V) med instämmande av Anna Tenje (M): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Omsorgsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 337

Dnr 2020-00525

Skrivelse om arbetsskador till följd av Covid-19 Julia Berg (S) och Martina Forsberg (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen och uppdrar till kommunchefen att
lämna en översiktlig redovisning till kommunstyrelsen över antalet
arbetsskador till följd av Covid 19.
Bakgrund
Julia Berg (S) och Martina Forsberg (S) har i en skrivelse den 14
september 2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska få en översiktlig
redovisning av antalet arbetsskador till följd av Covid 19.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 379/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
bifalla skrivelsen och uppdra till kommunchefen att lämna en översiktlig
redovisning till kommunstyrelsen över antalet arbetsskador till följd av
Covid 19.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-21.
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
HR-chefen
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§ 338

Dnr 2020-00540

Skrivelse om klimatet - Magnus P. Wåhlin (MP),
Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist
(KD), Gunnar Nordmark (L)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun konstaterar att
klimatet befinner sig i nödläge och att många insatser behövs för
att klara målsättningen i Parisavtalet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun fortsätter på den
inslagna vägen med Hållbara Växjö 2030.
Reservation
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Conny Lindahl (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Växjö kommun gör och har gjort mycket gott för miljöarbetet i Växjö
kommun. Dock så är Växjös faktiska utsläpp betydligt högre än vad som
officiellt redovisas. Man borde räkna in kommunens konsumtion av
importvaror och kommunanställdas utlandsflygresor. Klimatpolitisk som
görs måste sänka utsläppen och inte gömma siffror för att stoppa
aktivister från att klaga. Idag fraktar vi våra sopor till Ljungbykommun
för att brännas i deras kommun. Vad kostar inte all den transport år
efter år till Ljungby och hur miljövänligt är det?
Blågröna Växjö agerar mer som aktivister än som politiker med sin
skrivelse. Oavsett hur många medborgarförslag som kommer in till
kommunen betyder inte det att man ska vända kappan efter vinden och
tillmötesgå en högljudd minoritet. Blågröna Växjö har insett att det inte
råder en klimatkris och har därför valt att ändra sitt ordval till
klimatnödläge. I förslag till beslut finns det ingen ekonomisk kalkyl utan
bara löften för att försöka lugna ner aktivisterna.
Vi Sverigedemokrater värnar varje skattekrona och är övertygade om att
bifalla skrivelsen skulle vara en tom kapitulering till världsfrånvända
aktivister. Att faktiskt inverka världsfrånvänd politik skulle innebära ett
stort ekonomiskt avbräck för kommunen och vi vill inte låtsas delta i en
sådan process. För att hushålla med Växjöbornas pengar skall vi satsa på
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kärnverksamheten och inte fatta beslut baserat på rädsleinducerande
begrepp.
På fullt allvar skryter blågröna Växjö att man minskat
kommunkoncernens utsläpp med 79 procent. Den minskningen beror
till största andel att flygen står till på marken. Klimatpolitiken riskerar
att leda till en miljökris. Har den så kallade klimatkrisen blivit en
förevändning att strunta i miljön? Förutom våra befintliga miljöproblem
har vi nya oroshärdar i form av alla de miljökonsekvenser som uppstår i
kölvattnet på grund av den dumdristiga klimatpolitiken. I ambitionen att
bli fossilfria på kort tid så förväntas användningen av elbilar att öka i
snabb takt. Hur ska det kommande berget av litiumjonbatterier kunna
återvinnas på ett bra och miljömässigt säkert sätt?
Bakgrund
Magnus P. Wåhlin (MP), Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon
Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L) har den 17 september 2020
inkommit med en skrivelse om klimatet. Av skrivelsen framgår följande:
Växjö kommun har under mer än fyra decennier haft ett målinriktat och
framgångsrikt miljöarbete. Under lång tid har vi förstått att
klimatförändringen är ett stort hot. Därför har Växjö kommun under
årens lopp vidtagit en rad åtgärder för att minska våra klimatutsläpp.
1996 var vi först i världen med att sätta målet att kommunen skulle bli
fossilbränslefria och nu är vi mycket nära det målet. Koldioxidutsläppen
per invånare har minskat med 58 procent mellan 1993 och 2017 och
minskningen fortsätter. Kommunkoncernen har arbetat hårt med att få
ner de egna utsläppen. 2019 minskade kommunkoncernens utsläpp med
15 procent och 2020 ser vi ut att kunna göra en historisk minskning på
minst 79 procent. Växjö kommun arbetar på flera fronter med
hållbarhetsfrågorna med ambitionen att nå Parisavtalets nivå. Vi har ett
nytt hållbarhetsutskott som innebär ännu större fokus på dessa frågor
och med Hållbara Växjö 2030, vårt hållbarhetsprogram, ligger vi i
framkant i Sverige och världen. Med hållbarhetsprogrammet strävar vi
efter att vara en klimatneutral kommun 2030, helt i linje med
Parisavtalet. Genom arbetet i Viable Cities formeras arbetet mot
klimatneutralitet bland annat genom det avtal med EU-kommissionen
som nu arbetas fram.
Att det råder ett mycket allvarligt läge för klimatet i världen är alldeles
klart. Därför är det inte svårt att konstatera att klimatet befinner sig i ett
nödläge. Många engagerade medborgare föreslår att Växjö kommun
utlyser klimatnödläge och till detta fastställer en klimatnödlägesplan för
att nå Parisavtalets avsikter.
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Växjö kommun har redan i sitt hållbargetsprogram, Hållbara Växjö 2030,
det som krävs för att nå målen 2030 varför ytterligare en särskild plan
inte behövs. Däremot visar vi med allt vad vi gör att vi tar
klimatutmaningen på stort allvar.
Att konstatera att klimatet befinner sig i ett nödläge är just grunden för
de insatser kommunen nu gör och för de målsättningar som finns i vårt
hållbarhetsprogram.
Därför föreslår vi att Växjö kommun:
Konstaterar att klimatet befinner sig i ett nödläge och att många
insatser behövs för att klara målsättningen i Parisavtalet.
Fortsätter arbetet på den inslagna vägen med Hållbara Växjö 2030.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 380/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun konstaterar att
klimatet befinner sig i nödläge och att många insatser behövs för
att klara målsättningen i Parisavtalet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun fortsätter på den
inslagna vägen med Hållbara Växjö 2030.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-22.
Yrkanden
Tomas Thornell (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V):
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att Växjö kommun ska utlysa
klimatnödläge.
Magnus Wåhlin (MP) med instämmande av Oliver Rosengren (M),
Gunnar Nordmark (L) och Eva Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets
förslag.
Conny Lindahl (SD): Kommunstyrelsen avslår skrivelsen.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
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Samtliga nämnder och styrelser
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§ 339

Dnr 2019-00262

Redovisning av uppdrag om utvärdering av
Växjöbostäders fastighetsförsäljning 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till kommunchefen att göra en
utvärdering av Växjöbostäders fastighetsförsäljning 2016. Syftet är att
dra lärdom av den genomförda försäljningen och se vad som fungerade
bra respektive mindre bra, men även att genom en omvärldsanalys ta del
av samt jämföra hur andra kommuner arbetat med försäljning av
kommunalt ägda lägenheter och vilka positiva respektive negativa
erfarenheter de har kring detta.
Utredningen är gjord av Linda Lövgren på WSP Advisory, med hjälp av
Annika Hammarstedt och Hamza Harrami. Utvärderingen är gjord under
kvartal fyra 2019. Metoden är muntliga och skriftliga intervjuer med
relevanta personer samt en genomgång och analys av skriftliga
underlag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 363/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
godkänna redovisningen av uppdraget.
Kommunchefen har i en skrivelse den 15 juni 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Kommunchefen har även lämnat en
utredning av fastighetsförsäljningarna ur allmännyttan gjord av WSP. Av
tjänsteskrivelsen framgår att när det gäller arbetsprocessen för
försäljningen är bedömningen att den varit gedigen och väl
genomarbetad. Avtalsvillkoren följer marknadspraxis och de har
uppfyllts, med undantag för det icke bindande villkoret om
bostadsförmedling.
När det gäller omvärldsbevakning av hur andra kommuner arbetat med
försäljningar saknas gedigna utvärderingar av kommunala
bostadsförsäljningar till privata hyresvärdar. De kommunala
bostadsbolag som har intervjuats uttrycker att de är övervägande
positiva till fastighetsförsäljningarna.
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Konsekvenser för den lokala bostadsmarknaden är att det numera är
svårare att söka en bostad, då marknadsplatserna är fler. Dessutom är
det svårare att få en bostad, då hyresgästkraven har ökat och kötiderna
har ökat. Bostadsbeståndet genomgår nu fler styckerenoveringar vilket
innebär mer störningar för hyresgästerna.
Hos Heimstadens bostäder i Teleborg är omflyttningen nu högre, men
även nöjdheten hos hyresgästerna är högre. I studentbostäderna är
omflyttningen lägre hos Heimstaden, och nöjdheten är lägre. Det senare
kan bero på störningar från nyproduktion och renoveringar. Tryggheten
på Campus har förbättrats för Heimstadens bostäder. Motsvarande
uppgifter finns inte tillgängliga för de boende i Victoria Parks bestånd,
vilket gör att det är svårt att bedöma hyresgästernas nöjdhet. I
Hyresgästföreningens enkät framkommer kritik mot hur Victoria Park
sköter fastigheterna.
Växjöbostäder har fått en förbättrad ekonomi och det har byggts nya
bostäder i kommunen.
Beslutet skickas till
För kännedom
VKAB
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§ 340

Dnr 2020-00123

Redovisning av uppdrag med anledning av skrivelse
om att minska byråkratin för att skapa ett bättre
företagsklimat
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt processägaren för växande näringsliv och
fungerande arbetsmarknad att bilda en ”kvalitetsgrupp" kopplat till NKI
och inkomna synpunkter om exempelvis krångel. Detta för att få en
samlad bild av de synpunkter som inkommer och utifrån det föreslå
utvecklingsområden till processledningsgruppen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att utreda
möjligheterna att införa en "krångelombudsman", likt den i Helsingborg
och Karlstad, med syfte att förbättra arbetssätt, snabbare processer och
en mer tillgänglig service till företag och växjöbor.
I fullmäktiges budget 2020 beskrivs vidare att Näringslivsavdelningen
bör i första hand fokusera på att identifiera och minimera hindren
kommunen skapar för näringslivet. Myndighetsutövningen gentemot
företag underlättas med digital tillståndsguide och alla
företagskontakter ska servicesäkras. Uppdrag ges i fullmäktiges budget
att servicesäkra kontakten med företag om myndighetsutövning. Dessa
uppdrag arbetas med tillsammans då de har samma syfte - att förenkla
för förtag.
Denna tjänsteskrivelse hanterar målgruppen företag då uppdraget har
ett tydligt fokus på service för företag. För att fånga upp krångel från
Växjöborna i allmänhet bereds en särskild tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 368/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen uppdrar åt processägaren för växande näringsliv och
fungerande arbetsmarknad att bilda en ”kvalitetsgrupp" kopplat till NKI
och inkomna synpunkter om ex krångel för att få en samlad bild av de
synpunkter som inkommer och utifrån det föreslå utvecklingsområden
till processledningsgruppen.
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Kommunchefen har i en skrivelse den 9 juni 2020 lämnat en redovisning
av uppdraget.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Processägaren för växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad
För kännedom
Utvecklingschefen
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§ 341

Dnr 2016-00163

Redovisning av uppdrag om samtal med operatörer
om mobiltäckning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Under 2013-2016 genomförde Växjö kommun mätningar av
mobiltäckningen via utrustning i kommunens sopbilar. År 2016 visade
mätningarna att tre områden i kommunen fortfarande saknade täckning
från någon mobiloperatör. Mobiltäckning är en viktig infrastruktur för
att kunna driva företag och konferensverksamhet på orter utanför Växjö
stad och kommunstyrelsen beslutade därför att en kontinuerlig dialog
skulle föras med mobiloperatörer för att öka servicen för medborgarna
och företag på landsbygden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 396/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner redovisningen av uppdraget
Kommunchefen har i en skrivelse den 4 september 2020 lämnat en
redovisning av uppdraget. Av skrivelsen framgår att under 2015-2016
genomfördes en analys tillsammans med Wexnet om behovet av att
bygga en samhällsmast i södra delen av kommunen, Jät med omnejd.
Våren 2016 beslutade KSAU att inte gå vidare med fortsatt utredning
och utbyggnad av samhällsmast.
Kontinuerliga möten genomfördes med mobiloperatörerna fram till
2017, men då behovet minskat och möjligheterna att påverka i frågan är
små har det inte genomförts dialogmöten därefter. Växjö kommun
arbetar istället aktivt för utbyggnad av fiber i hela kommunen.
Beslutet skickas till
Näringslivschefen
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§ 342

Dnr 2020-00290

Redovisning av uppdrag om att utreda konsekvenser
av ett eventuellt ökat antal sökande till
Linnéuniversitetet till följd av coronaviruset
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget att
utreda konsekvenser av ett eventuellt ökat antal sökande till
Linnéuniversitetet till följd av coronaviruset.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att följa
utvecklingen med antal studerande på Linnéuniversitetet och
konsekvenser till följd av coronaviruset genom att uppdatering av
utredningen görs utifrån samma frågeställning för vårterminen
2021 och inför höstterminen 2021.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunchefen (§ 216/2020) att
utreda konsekvenser av ett eventuellt ökat antal antagna till
Linnéuniversitetet till följd av coronaviruset. Antalet sökande till
Linnéuniversitetet inför höstterminen 2020 hade i våras ökat med 27
procent jämfört med för ett år sedan. Genomsnittet för hela landet var
en ökning med 13 procent. Sammanlagt så hade Linnéuniversitetet
mottagit 118 911 i tid inkomna ansökningar, vilket är det enskilt största
antalet någonsin för en avgränsad antagningsomgång.
Kommunstyrelsens önskar att utredningen visar vilka konsekvenser
detta kan få på Växjö kommuns befolkningsmängd, bostadsmarknad
med mera.
För utredningen krävs relevant statistik från Linnéuniversitetet. För att
få senaste och mest aktuella status på nuläget inbjuds representant från
Linnéuniversitet till KSAU 29 september.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 374/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget att
utreda konsekvenser av ett eventuellt ökat antal sökande till
Linnéuniversitetet till följd av coronaviruset.
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2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att följa
utvecklingen med antal studerande på Linnéuniversitetet och
konsekvenser till följd av coronaviruset genom att uppdatering av
utredningen görs utifrån samma frågeställning för vårterminen
2021 och inför höstterminen 2021.
Kommunchefen har i en skrivelse den 18 september 2020 lämnat en
redovisning över uppdraget. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis
att utifrån utredningen står det klart, att som väntat, Coronapandemin
påverkar Växjö kommun som universitetsstad.
Ett ökat söktryck av studenter till höstterminsstart 2020 resulterade i
145 fler antagna studenter till program och över 2 000 fler antagna till
kurser (Växjö och Kalmar). Dock har ökningen i dagsläget inte gett ett
ökat tryck på bostadsmarknaden eftersom merparten av utbildningarna
genomförs på distans samt att de internationella studenterna inte har
kommit i den utsträckning som tidigare år. Detta har lett till att ett antal
studentbostäder idag står tomma. Utvecklingen bör följas kontinuerligt
för att värdera konsekvenserna för bostadsmarknaden om och när
undervisningen inte längre behöver hållas på distans i samma
utsträckning som idag. Även inresetillstånd för internationella studenter
kommer att kunna påverka. En tät kontakt med Linnéuniversitetet bör
hållas för att kunna möta ändrade omständigheter på bästa sätt. Även
kontakt med Linnékåren som möter studenterna och deras frågor är en
viktig samverkanspart.
Befolkningstillväxten i Växjö påverkades av pandemins framfart i början
av 2020 eftersom den medfört att rörligheten minskat i samhället, så väl
internationellt som nationellt och lokalt. Det har fått till följd att
befolkningstillväxten i Växjö bromsat in och för första gången på 15 år
har kommunens invånarantal minskat under årets första sex månader.
Befolkningen har åter igen börjat att stiga under höstens första veckor
vilket sammanfaller med starten av universitetets kurser och program.
Under höstens fyra första inledande veckor (vecka 34 till 37) har antalet
invånare i Växjö kommun nästintill ökat i motsvarande takt som de två
senaste årens befolkningstillväxt. Denna utveckling kan både stärkas
men också avta beroende på vilken inverkan Coronapandemin får på
människors kommande rörelsemönster.
Utvecklingen med antal studerande och åtgärder som till exempel
distansundervisning på Linnéuniversitet och dess eventuella
konsekvenser följs fortlöpande via överenskommelse strategiskt
partnerskap mellan Linnéuniversitetet, Linnékåren samt Kalmar och
Växjö kommun.
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Beslutet skickas till
Utvecklingschefen
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§ 343

Dnr 2020-00546

Gåvobrev för finansiering av vattenfontän till nytt
kommunhus
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen accepterar gåvan från Växjö S:t Sigfrid
Rotaryklubb i form av 60 000 kronor till en vattenfontän till det
nya kommunhuset, med tillhörande Rotaryskylt och
utsmyckning.
2. Installation, underhåll, skötsel, reparationer med mera av
fontänen åligger Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab).
Bakgrund
Växjö S:t Sigfrid Rotaryklubb har i ett gåvobrev daterat 31 augusti 2020
skänkt 60 000 kronor till Växjö kommun för en vattenfontän till det nya
kommunhuset. Enligt brevet ska Växjö kommun åta sig att stå för
installation, underhåll, skötsel och reparationer i framtiden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 425/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1. Kommunstyrelsen accepterar gåvan från Växjö S:t Sigfrid
Rotaryklubb i form av 60 000 kronor till en vattenfontän till det
nya kommunhuset, med tillhörande Rotaryskylt och
utsmyckning.
2. Installation, underhåll, skötsel, reparationer med mera av
fontänen åligger Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab).
Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-09-28.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Vöfab
För kännedom
Växjö S:t Sigfrid Rotaryklubb
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§ 344

Dnr 2020-00514

Arvodesbestämmelser för Värends
räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Värends räddningstjänstförbund
ska lyda under samma arvodesbestämmelser som gäller för Växjö
kommun, i enlighet med dokumentet Arvodesbestämmelser m.m.
för förtroendevalda (senast reviderat av kommunfullmäktige
2020-04-21).
2. Kommunstyrelsen beslutar om fast månadsarvode enligt vad som
anges i bilaga 1 till Arvodesbestämmelser m.m. för
förtroendevalda om uppdrag med fast tid för Värends
räddningstjänstförbund enligt följande:
Ordförande: 7,5 %
Vice ordförande: 3,5 %
Bakgrund
Växjö och Alvesta kommunfullmäktige har beslutat om en ny
förbundsordning för Värends räddningstjänstförbund (Växjö §
169/2020). I förbundsordningen anges att Växjö kommun ska besluta
om arvodesbestämmelser för förbundet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 395/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1 . Kommunstyrelsen beslutar att Värends räddningstjänstförbund ska
lyda under samma arvodesbestämmelser som gäller för Växjö kommun, i
enlighet med dokumentet Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda
(senast reviderat av kommunfullmäktige 2020-04-21).
2 . Kommunstyrelsen beslutar om fast månadsarvode enligt vad som
anges i bilaga 1 till Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda om
uppdrag med fast tid för Värends räddningstjänstförbund enligt
följande:
Ordförande: 7,5 %
Vice ordförande: 3,5 %
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Ordförandes förslag till beslut 2020-09-14.
Beslutet skickas till
Värends räddningstjänstförbund
För kännedom
HR-avdelningen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
36 (91)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-06

§ 345

Dnr 2020-00564

Ansökan om avskrivning av lån för Växjö DFF
Ärendet utgår från sammanträdet.
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§ 346

Dnr 2020-00417

Justitiedepartementets remiss av SOU 2020:29 En ny
myndighet för att stärka det psykologiska försvaret
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över delbetänkandet:
Växjö kommun delar betänkandets synpunkt kring att det psykologiska
försvaret behöver stärkas, samordnas och utvecklas eftersom denna del
av totalförsvaret tenderar bli alltmer viktig och komplex, såväl i fredstid
som vid höjd beredskap och krig. Frågorna kring ett starkt psykologiskt
försvar behöver utvecklas i takt med det civila försvaret och detta
behöver samordnas på högsta nationella nivå.
Växjö kommun tar inte ställning till om detta ska ske i en myndighet för
psykologiskt försvar, av en enhet under en myndighet för civilt försvar
eller inom ramen för redan befintliga myndigheters
verksamhetsområde.
Dock ifrågasätter Växjö kommun betänkandets
slutsats att en föreslagen myndighet behöver förläggas i Stockholm.
Bakgrund
Växjö kommun har fått inbjudan om att lämna synpunkter på
betänkandet En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret
(SOU 2020:29). Remissvar ska ha kommit in till Justitiedepartementet
senast 30 oktober 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 393/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
lämna följande yttrande:
Växjö kommun delar betänkandets synpunkt kring att det psykologiska
försvaret behöver stärkas, samordnas och utvecklas eftersom denna del
av totalförsvaret tenderar bli alltmer viktig och komplex, såväl i fredstid
som vid höjd beredskap och krig. Frågorna kring ett starkt psykologiskt
försvar behöver utvecklas i takt med det civila försvaret och detta
behöver samordnas på högsta nationella nivå.
Växjö kommun tar inte ställning till om detta ska ske i en myndighet för
psykologiskt försvar, av en enhet under en myndighet för civilt försvar
eller inom ramen för redan befintliga myndigheters
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verksamhetsområde.
Dock ifrågasätter Växjö kommun betänkandets
slutsats att en föreslagen myndighet behöver förläggas i Stockholm.
Kommunchefens skrivelse daterad 2020-09-14.
Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
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§ 347

Dnr 2020-00245

Socialt hållbart boende för asylsökande (Lagen om
eget boende/EBO) - anmälan av områden i Växjö
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att till Migrationsverket
anmäla de områden som framgår av tjänsteskrivelse daterad 2020-0618.
Bakgrund
I en regeringsproposition (2019/20:10) föreslås att asylsökandes
möjligheter att bo i eget boende ska begränsas i vissa områden.
Förslaget innebär att om en asylsökande på egen hand ordnar bostad i
ett område med socioekonomiska utmaningar, ska han eller hon som
huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen
om mottagande av asylsökande m.fl. Förslaget syftar till att asylsökande i
fler fall än i dag ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar
för ett socialt hållbart mottagande och till att de negativa sociala
konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska. Förslaget i
propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen,
Centerpartiet och Liberalerna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag
2019-11-27 (ärendet avslutat med beslut).
Med hänvisning till ovanstående valdes Växjö kommun, som en av 32
kommuner, ut att identifiera ett antal områden med socioekonomiska
utmaningar enligt ovan. Dessa meddelades Migrationsverket senast
2020-04-24 - den nya lagen träder i kraft 2020-07-01 - men kan sedan
justeras halvårsvis.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 369/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
uppdra åt kommunchefen att till Migrationsverket anmäla de områden
som framgår av tjänsteskrivelse daterad 2020-06-18.
Kommunchefen har i en skrivelse den 18 juni 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Kommunen
identifierade följande områden med socioekonomiska utmaningar:
Araby, del av Teleborg, Braås och Lammhult. Som grund för detta ligger
statistik rörande andel med eftergymnasial utbildning (25-64 år), andel
förvärvsarbetande (20-64 år), medianinkomst (> 20 år), andel med
utländsk bakgrund, men också befolkning efter invandringsår i dessa
kommundelar.
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Sedan 2018-01-01 har SCB genomfört nya rikstäckande indelningar av
demografiska statistikområden (DeSO) som följer läns- och
kommungränser, totalt rör det sig om 5 985 områden med mellan 700
och 2 700 invånare. DeSO har unika koder på nio positioner där de fyra
första anger län och kommun. Den femte positionen (kategoriserat i
antingen A, B eller C) anger om DeSO till största del ligger utanför större
befolkningskoncentrationer (A), till största del i en
befolkningskoncentration eller tätort, men inte i kommunens tätort (B)
eller om DeSO till största del ligger i kommunens centralort (C). De tre
positionerna därefter är löpnummer och den sista positionen i koden är
en reservplats.
De av kommunen identifierade områdena kan delas in enligt följande
DeSO: 0780B4010 (Lammhult), 0780B5010 (Braås), 0780C1230,
0780C1240, 0780C1250, 0780C1280 (Araby), 0780C1030, 0780C1040 (del
av Teleborg).
Bedömningen är att de utvalda områdena, givet de demografiska
förutsättningar som presenterats, utgör de delar av kommunen med de
största utmaningarna ur ett socioekonomiskt perspektiv. De
socioekonomiska utmaningarna är inte helt identiska för de utvalda
områdena (jfr. bilaga) men den demografiska strukturen som helhet
medför sammantaget att dessa områden bär på liknande utmaningar i
termer av utanförskap eller risk för utanförskap. Skalan mellan att
arbeta reaktivt visavi proaktivt är därför skiftande mellan de olika
områdena.
Länsstyrelsen gavs möjlighet att yttra sig i frågan och i detta yttrande
kan konstateras att Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutar att tillstyrka
Växjö kommuns bedömning om områdesbeskrivningar av asylsökandes
eget boende. Efter granskning av det underlaget som Växjö kommun
tagit fram, bedömer länsstyrelsen att nämnda områden har de sociala
och ekonomiska utmaningar som kommunen identifierat. Länsstyrelsen
menar att de kriterier som Växjö kommun har valt för att identifiera
vilka områden som berörs är synnerligen relevanta.
Regeringen lade under maj månad 2020 fram en promemoria om ett
ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av
begränsningar i rätten till dagersättning vid eget boende. I promemorian
föreslås att kommunerna i sin bedömning ska beakta sociala och
ekonomiska förhållanden och särskilt graden av arbetslöshet och av
sysselsättning, andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten,
utbildningsnivån och valdeltagandet; Länsstyrelsen ges möjlighet att
förhindra att en kommun anmäler ett område om det står klart att
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områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar en
anmälan; En anmälan om områdesbegränsningar som gjorts före den 15
augusti upphör att gälla vid utgången av 2020 (detta innebär alltså att
kommuner som under våren inkommit med anmälan och ingår i den
förteckning som börjar gälla 1 juli, måste inkomma med nya anmälningar
under hösten för att områdesbegränsningar ska gälla efter årsskiftet –
vilket bland annat gäller Växjö kommun); Anmälningar senast ska
inkomma vid månadsskiftet september/oktober för att inkluderas i
förteckningen som börjar gälla från 1 januari 2021.
För Växjö kommuns vidkommande innebär tillägget ett utvidgat
underlag i form av valdeltagande och försörjningsstöd (se bilaga) för de
demografiska statistikområden (DeSO:n) som valt ut.
Yrkanden
Johnny Werlöv (V): Kommunstyrelsen anmäler inga områden till
Migrationsverket.
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande av Oliver Rosengren (M)
och Conny Lindahl (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
Migrationsverket
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 348

Dnr 2020-00072

Fastställande av särskilt pris för del av fastigheten
Växjö 10:35, Väster
Ärendet utgår från sammanträdet.
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§ 349

Dnr 2020-00550

Finansiella mål för VKAB-koncernen 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de finansiella målen för VKAB-koncernen
för 2017-2020 ska gälla även för 2021.
Reservation
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen och Johnny Werlöv (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
VKAB har i § 109/2020 beslutat att hos kommunstyrelsen anhålla om att
de finansiella målen för VKAB-koncernen för 2017-2020 ska gälla även
för 2021.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 417/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
besluta att de finansiella målen för VKAB-koncernen för 2017-2020 ska
gälla även för 2021.
VKAB:s beslut § 109/2020.
Styrande dokument: "Finansiella mål för VKAB-koncernen för perioden
2017-2020".
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V):
Kommunstyrelsen beslutar att de finansiella målen för
VKAB-koncernen för 2017-2020 ska gälla även för 2021 med följande
ändringar:
1. Direktavkastningskraven på Växjöbostäder och Videum stryks.
2. För Växjöbostäder ändras soliditetskravet till 25 %, i övrigt inga
ändringar på soliditetskraven.
3. Avkastningskraven för alla bolagen relateras till statslåneräntan (för
närvarande 0,34 % på årsbasis)
4. Avkastningskraven för Växjöbostäder sätts till statslåneräntan plus
2,25 %.
5. Avkastningskraven för Vidingehem sätts till statslåneräntan plus 2,15
%.
6. Avkastningskraven för Vöfab sätts till statslåneräntan plus 2 %.
7. Avkastningskraven för Videum sätts till statslåneräntan plus 2,25 %.
8. Avkastningskraven för VEAB sätts till statslåneräntan plus 2,25 %.
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Avkastningskraven ska beräknas exklusive extraordinära intäkter och
kostnader liksom exklusive reavinster och reaförluster.
Catharina Winberg (M): bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
VKAB
Ekonomiavdelningen
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§ 350

Dnr 2020-00012

Delårsrapport för Växjö kommun per augusti 2020
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport januari-augusti
2020, Växjö kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hanteringen av tekniska
nämndens bedömda negativa budgetavvikelse med 10 miljoner
kronor för helåret 2020 behandlas i eget ärende.
Bakgrund
Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en
delårsrapport som omfattar en period av minst hälften och högst två
tredjedelar av året. Växjö kommun har valt att upprätta en delårsrapport
per augusti. Delårs-rapporten ska omfatta uppföljning av både ekonomi
och verksamhet. Revisorerna ska granska delårsrapporten och lämna ett
särskilt revisors-utlåtande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 412/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport januari-augusti
2020, Växjö kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att hanteringen av tekniska
nämndens bedömda negativa budgetavvikelse med 10 miljoner
kronor för helåret 2020 behandlas i eget ärende.
Kommunchefen har lämnat förslag till delårsrapport januari-augusti
2020, Växjö kommun. Kommunchefen har även i en skrivelse den 24
september 2020 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av
skrivelsen framgår bland annat att mot bakgrund av prognosen per
augusti bedöms Växjö kommun, enligt beslutade riktlinjer för god
ekonomisk hushållning, sammantaget ha en god ekonomisk hushållning
för räkenskapsåret 2020. Både överskottsmålet och effektivitetsmålet
bedöms uppnås. Fler än hälften av indikatorerna för god ekonomisk
hushållning kopplade till kommunkoncernens verksamhet utvecklas i
rätt riktning eller är minst i nivå med jämförelsegruppen.
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Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
47 (91)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-06

§ 351

Dnr 2017-00334

Antagande av detaljplan för Växjö 9:34, Norremark
- detaljplan för verksamheter
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Växjö 9:34, Norremark i
Växjö kommun, enligt detaljplaneförslaget upprättat 2020-08-03,
enligt 5 kap. 27 §, plan- och bygglagen.
2. Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-08-03 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
Bakgrund
Kommunen har brist på verksamhetsmark och efterfrågan på fler tomter
inom Norremark är stor. Detaljplanens syfte är därför att skapa fler
tomter för verksamheter med liten omgivningspåverkan. Inom
planområdet finns det en gammal värdefull tallskog. Detaljplanens syfte
är därför också att säkerställa att den skyddsvärda tallskogen förblir
skyddad i detaljplan som naturområde. Detaljplanen handläggs med
utökat förfarande.
Detaljplaneförslaget har under perioden 2019-04-24 - 2019-05-15, enligt
5 kap. PBL, varit utsänt till sakägare samt statliga myndigheter? och
kommunala förvaltningar för granskning. Under samma tid har
granskningshandlingarna också funnits tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret, kommunens Kontaktcenter, Stadsbiblioteket
samt digitalt på Växjö kommuns webbsida.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 370/2020 föreslagit att följande beslut:
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för Växjö 9:34, Norremark i Växjö
kommun, enligt detaljplaneförslaget upprättat 2020-08-03, enligt 5 kap.
27 §, plan- och bygglagen.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-08-03 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-09-07
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Byggnadsnämnden har i § 152/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta Detaljplan för Växjö 9:34, Norremark i Växjö kommun, enligt
detaljplaneförslaget upprättat 2020-08-03, enligt 5 kap. 27 §, plan- och
bygglagen.
Byggnadsnämnden har översänt följande beslutsunderlag till ärendet:
Utlåtande daterat 2020-08-03
Planbeskrivning
Plankarta
Behovsbedömning/undersökning
Miljökonsekvensbedömning med tillhörande bilaga
Artskyddsutredning
Yrkanden
Magnus Wåhlin (MP) med instämmande av Johnny Werlöv (V):
Kommunfullmäktige antar inte detaljplanen.
Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 352

Dnr 2020-00509

Kommuninvest, kapitalinsats 2021-2024 och
återbetalning av förlagslån
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun till
Kommuninvest Ekonomisk förening 2020-11-20 ska inbetala ett
insatsbelopp om 14.100.000 kronor samt att kommunstyrelsen
bemyndigas at vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att disponera återbetalning av
förlagslån från Kommuninvest Ekonomisk förening till Växjö
kommun 2020-09-30 om 14.100.000 kronor för inbetalning av
kapitalinsats enligt punkt 1 i detta beslut.
3. Kommunfullmäktige noterar att Växjö kommun genom beslutade
åtgärder i punkt 1 och 2 i detta beslut fullgör sina åtaganden som
medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening avseende
obligatorisk kapitalinsats för åren 2021-2024 i enlighet med
besluten vid föreningsstämman 2020-04-16.
Bakgrund
Växjö kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Kommuninvest”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån
en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i
finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av föreningen
helägda bolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Bolaget).
Bolagets kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra bolaget till en attraktiv motpart
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner, i Sverige och
internationellt, vilket kommer medlemmarna till del i form av förmånliga
lånevillkor.
Under 2018 startade Kommuninvest en utredning om framtida
kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Bakgrunden till utredningen
är kommunsektorns och regionernas investerings- och upplåningsbehov
samt nya regulativa krav från Finansinspektionen.
Sammanfattningsvis beslutade föreningsstämman 2020-04-16 följande
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avseende den framtida kapitaliseringen av Kommuninvest:
• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod
beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de
kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser
åren 2021-2024.
• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla
medlemmar.
• Möjlighet för föreningsstyrelsen att fatta beslut om tillfällig
dispens om någon eller några av nuvarande medlemmar inte
kortsiktigt har möjlighet att betala in nytt insatskapital.
• Insatskapitalet baseras på antalet kommuninvånare och skall
enligt beslutet öka från nuvarande 900 kr per invånare till 1.300
kr per invånare 2024, en ökning med 100 kr per invånare och år.
• Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter beslut av
föreningsstämman, det vill säga första gången senast vid
halvårsskiftet 2021.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 399/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun till
Kommuninvest Ekonomisk förening 2020-11-20 ska inbetala ett
insatsbelopp om 14.100.000 kronor samt att kommunstyrelsen
bemyndigas at vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att disponera återbetalning av
förlagslån från Kommuninvest Ekonomisk förening till Växjö
kommun 2020-09-30 om 14.100.000 kronor för inbetalning av
kapitalinsats enligt punkt 1 i detta beslut.
3. Kommunfullmäktige noterar att Växjö kommun genom beslutade
åtgärder i punkt 1 och 2 i detta beslut fullgör sina åtaganden som
medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening avseende
obligatorisk kapitalinsats för åren 2021-2024 i enlighet med
besluten vid föreningsstämman 2020-04-16.
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 september 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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§ 353

Dnr 2020-00316

Kommunens revisorers granskning av internt och
externt intrångsskydd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande över granskningen i enlighet med
kommunchefens yttrande i ärendet.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av revisorerna granskat om kommunstyrelsen har
säkerställt att den nuvarande tekniska IT-säkerheten är tillräcklig för att
reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.
I revisionsrapporten lämnas förslag på åtgärder som syftar till att
förbättra IT-säkerheten långsiktigt.
Kommunens revisorer har i § 85/2020 beslutat att godkänna
granskningsrapporten med tillhörande missiv och beslutar att
överlämna dem till kommunfullmäktige för beslut om att överlämna
granskningsrapporten för yttrande till kommunstyrelsen.
I revisionsrapporten lämnas följande förslag på åtgärder som syftar till
att förbättra IT-säkerheten långsiktigt:
• Kommunstyrelsen bör se över förmågan att upptäcka och
förhindra intrång (detektionsförmåga).
• Kommunstyrelsen bör tillse att åtkomsten mellan nätsegment
begränsas inom det interna nätverket.
• Kommunstyrelsen bör tillse att exponering och återanvändning
av inloggningsuppgifter förhindras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 407/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
lämna yttrande till kommunfullmäktige över granskningen i enlighet
med kommunchefen yttrande i ärendet.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-14.
Kommunchefen har i en skrivelse yttrat sig över ärendet. Av skrivelsen
framgår att förslagen till att långsiktigt förbättra IT-säkerheten är
områden som är kända hos IT-avdelningen på Växjö kommun. Det är tre
områden som det på ett eller annat sätt arbetas med löpande hela tiden.
Områden där vi gör bedömningar vad vi behöver göra och när för att
stärka vår säkerhet till en tillräckligt bra nivå.
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Ett utav områden som nämns är inloggningsuppgifter där vi nu arbetar
med att implementera lösningar för att säkra upp medarbetares
identitet och inloggningsuppgifter inom Växjö kommun, ett område som
vi nu ser ligger rätt i tid och behöver stärkas.
Säkerhet är ett område som hela tiden kräver att vi ligger i framkant och
bevakar för att se om något behöver förbättras. Vi behöver dock göra
det hållbart över tid där vi behöver väga risk emot kostnader och
resurser som går åt för att stärka detta område.
Det fortsatta arbetet med att intensifiera Ett IT med att göra saker i
gemensamma processer över hela koncernen genom bl.a. en sak på en
plats och på ett sätt stärker också vår säkert och tillgängligt inom IT på
lång sikt genom bättre kontroll.
Skulle vi åtgärda alla föreslagna områden till den nivå som rapporten
pekar på direkt så skulle det innebära en ökad administration/arbete
hos IT-avdelning. Det ligger också en ökade årliga licenskostnader i
dessa områden på ca 7 mkr.
Förslag till beslut är att ansvaret för det löpande säkerhetsarbetet för
intern och externt åtkomstskydd ligger hos IT-avdelning. Vi fortsätter
att arbeta med årliga riskanalyser för att upptäcka och värdera risker.
Ständigt förbättra säkerheten där vi behöver genom att så långt som
möjligt använda befintliga personella resurser. Att vi som idag fortsatt
håller en tillräckligt bra nivå över tid. Att vi centralt lyfter fram risker
som eventuellt skulle kräva extra personella resurser eller ekonomiska
medel som inte ryms inom lagd budget för värdering och beslut.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 354

Dnr 2020-00387

Ny landsbygdsplan
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till ny
landsbygdsplan för Växjö kommun, med följande tillägg:
•

Under avsnittet 3.3 Service ska meningen ”Servicebegreppet kan
innefatta en mängd offentliga eller privata tjänster som riktas till
invånarna”
ändras till
”Servicebegreppet kan innefatta en mängd offentliga eller privata
tjänster som riktas till invånare så som förskola, skola,
äldreomsorg, affär, paketutlämning, systembolagsombud,
bibliotek, kulturskola, samt att bevaka tillgången till postservice.”

•

Under avsnittet 3.1 Boende ska följande mening läggas till:
”För att säkerställa att hela kommunen är levande och för att
skapa goda förutsättningar för ett bra liv ska det finnas tillgång
till barnomsorg samt skola med god kvalitet.”

Bakgrund
Kommunstyrelsen har givit kommunchefen i uppdrag att revidera det
landsbygdsprogram som varit gällande sedan 2014.
Arbetet har bedrivits i samverkan och dialog med
samhällsföreningar och kommunala förvaltningar/bolag, som
beretts tillfälle att inkomma med synpunkter och förslag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 404/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till ny
landsbygdsplan för Växjö kommun.
Kommunchefen har lämnat förslag till en ny landsbygdsplan.
Kommunchefen har även i en skrivelse daterad 2020-08-13 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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Yrkanden
Eva Johansson (C): Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag
till ny landsbygdsplan för Växjö kommun, med följande tillägg:
•

Under avsnittet 3.3 Service ska meningen ”Servicebegreppet kan
innefatta en mängd offentliga eller privata tjänster som riktas till
invånarna”
ändras till
”Servicebegreppet kan innefatta en mängd offentliga eller privata
tjänster som riktas till invånare så som förskola, skola,
äldreomsorg, affär, paketutlämning, systembolagsombud, samt
att bevaka tillgången till postservice.”

Johnny Werlöv (V): Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag
till ny landsbygdsplan för Växjö kommun, med följande tillägg:
•

Under avsnittet 3.3 Service ska även läggas till om bibliotek och
kulturskola.

Tomas Thornell (S): Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag
till ny landsbygdsplan för Växjö kommun, med följande tillägg:
Under avsnittet 3.1 Boende ska följande mening läggas till:
”För att säkerställa att hela kommunen är levande och för att
skapa goda förutsättningar för ett bra liv ska det finnas tillgång
till barnomsorg samt skola med god kvalitet.”
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om samtliga yrkanden kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkanden från Eva
Johansson (C), Johnny Werlöv (V) och Tomas Thornell (S).
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§ 355

Dnr 2020-00512

Uppdatering av taxa för byggnadsnämndens
verksamhetsområde
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar om taxa för byggnadsnämndens
verksamhet, avseende planavgift enligt nedan tabell:

2. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxan per
handläggningstimme för byggnadsnämndens
verksamhetsområden ska vara 950 kr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxan för
byggnadsnämndens tillsyn enligt miljöbalken ska vara 984 kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar att i byggnadsnämndens ärenden
där mätning ingår tillkommer ett tillägg på 150 kronor per timme
på all tid i ärendet för de som är med på mätningen.
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Bakgrund
Byggnadsnämnden har i § 150/2020 hos fullmäktige begärt en
uppdatering av taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 406/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar om taxa för byggnadsnämndens
verksamhet, avseende planavgift enligt nedan tabell:

2. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxan per
handläggningstimme för byggnadsnämndens
verksamhetsområden ska vara 950 kr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxan för
byggnadsnämndens tillsyn enligt miljöbalken ska vara 984 kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar att i byggnadsnämndens ärenden
där mätning ingår tillkommer ett tillägg på 150 kronor per timme
på all tid i ärendet för de som är med på mätningen.
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Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-09-21.
Byggnadsnämnden beslut i §50/2020.
Stadsbyggnadskontorets skrivelse daterad 2020-08-17.
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§ 356

Dnr 2020-00542

Förvärv av fastigheten Sjöbacka 1, Växjö
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Sjöbacka 1 om 2
773 m2. Köpeskillingen är trettonmiljonertvåhundrafemtiotusen (13 250
000) kronor jämte övriga villkor, bilaga 1.
Bakgrund
Fastigheten Sjöbacka 1 är belägen mellan Växjösjön och Kampastigen,
söder om befintlig simhall, bilaga 2. Fastigheten är idag planlagd för
bostadsändamål i en våning, och består förutom befintligt hus, av
prickmark som inte får bebyggas.
Växjö kommun har efter förhandling blivit erbjuden att köpa fastigheten
Sjöbacka 1 mot en köpeskilling om trettonmiljonertvåhundrafemtiotusen
kronor.
Växjö kommuns förvärv villkoras av att kommunfullmäktige godkänner
avtalet genom beslut som vinner laga kraft.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 400/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Sjöbacka 1 om 2
773 m2. Köpeskillingen är trettonmiljonertvåhundrafemtiotusen (13 250
000) kronor jämte övriga villkor, bilaga 1.
Kommunchefen har i en skrivelse den 18 september 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
fastigheten ägs idag av APP Fast 9 AB. Huset har ursprungligen nyttjats
som en enfamiljsbostad men har under senare år varit uthyrd för
boende samt för verksamheter.
Köpeskillingen baseras på köparens förvärvspris på 12 000 000 kr samt
direkta kostnader. De direkta kostnaderna är totalt 1 250 000 kr och
består av lagfartsavgift, pantbrevsavgift, räntekostnader samt driftsnetto
för fastigheten från förvärvs- till försäljningstillfället.
Fastigheten är intressant, och utgör ett viktigt strategiskt förvärv, då
den ger Växjö kommun rådighet över mer mark, sammanhängande med
kommunens eget markinnehav, i anslutning till befintlig simhall.
Markområdet har ett gynnsamt läge med sin närhet till
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kommunikationer och centrala Växjö.
Yrkanden
Johnny Werlöv (V): 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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§ 357

Dnr 2020-00523

Tekniska nämndens investering i kollektivtrafikfält
på Sandsbrovägen och Linnégatan
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens investering på 20
miljoner kronor för anläggning av kollektivtrafikfält på Sandsbrovägen
och Linnégatan.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 107/2020 begärt godkännande från
fullmäktige för en investering i anläggning av kollektivtrafikfält på
Sandsbrovägen och Linnégatan på 20 miljoner kronor.
Projektet delfinansieras via bidrag från stadsmiljöavtalet.
Totalkostnaden för projektet beräknas till 34.5 miljoner kronor. Växjö
kommun granskar anbud från entreprenörer och utvärderar mot
budget. Om beräknad totalkostnad baserat på anbud överskrider
budget kommer upphandlingen att avbrytas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 405/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens investering på 20
miljoner kronor för anläggning av kollektivtrafikfält på Sandsbrovägen
och Linnégatan.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-14.
Tekniska nämndens beslut i § 107/2020.
Yrkanden
Martin Edberg (S) med instämmande av Conny Lindahl (SD) och Johnny
Werlöv (V): Kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens begäran om
att få genomföra en investering på 20 miljoner kronor för anläggning av
kollektivtrafikfält på Sandsbrovägen och Linnégatan.
Magnus Wåhlin (MP): 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.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på arbetsutskottets förslag.
Nej för att rösta på Martin Edbergs yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 8 röster
mot 7 röster för Martin Edbergs yrkande. Se omröstningsbilaga 1.
Omröstningsbilaga 1
Ledamot
Eva Johanson (C)
Malin Lauber (S)
Oliver Rosengren (M)
Catharina Winberg
(M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist (KD)
Gunnar Nordmark
(L)
Magnus Wåhlin (MP)
Julia Berg (S)
Martin Edberg (S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Tomas Thornell (S)
Maria Garmer (V)
Conny Lindahl (M)
Ordförande Anna
Tenje (M)
Totalt

Tjänstgörande
ersättare

Ja

Nej

Avstår

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Johnny Werlöv (V)
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§ 358

Dnr 2020-00522

Tekniska nämndens redovisning om åtgärder för
budget i balans samt anmälan om prognosticerat
underskott 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska nämndens
åtgärdsplan för en ekonomi i balans år 2020 inklusive en kvarstående
negativ budgetavvikelse med 10,4 miljoner kronor avseende minskade
parkeringsintäkter som en följd av coronapandemin, med tillägget att
åtgärderna gällande minskad ambitionsnivå gällande gatudrift och
snöröjning samt minskade insatser i naturreservaten inte ska utföras.
Dessa åtgärder motsvarar 1,5 respektive 2 miljoner kronor vilket innebär
att tekniska nämndens prognos för helåret istället uppgår till en negativ
budgetavvikelse med 13,9 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens
prognostiserade negativa budgetavvikelse år 2020 med 10,4
miljoner kronor. Underskottet är hänförbart till coronapandemin
och nämndens beslut om gratis parkering och fördröjning av
införandet av ny taxa som en konsekvens av beslut om gratis
parkering.
2. Kommunfullmäktige godkänner planerade åtgärder enligt
tekniska nämndens åtgärdsplan förutom avseende minskad
ambitionsnivå gällande gatudrift och snöröjning samt minskade
insatser i naturreservaten, vilket motsvarar ytterligare 3,5
miljoner i negativ budgetavvikelse år 2020 för nämnden.
Bakgrund
Tekniska nämnden har översänt ärende till kommunfullmäktige om
redovisning om åtgärder för budget i balans samt anmälan om
prognosticerat underskott för 2020.
I den ekonomiska rapporten per april 2020 prognostiserade tekniska
nämnden ett underskott för helåret på 30,7 miljoner. Underskottet
hänfördes till stora delar av minskade intäkter för parkering utifrån
nämndens beslut om gratis parkering och fördröjning av införandet av
ny taxa som en konsekvens av beslut om gratis parkering (TN dnr 202000070, 2020-03-19). Även minskade intäkter på biogasverksamheten var
en orsak till underskottet.
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I kommunstyrelsens behandling av den ekonomiska uppföljningen per
april 2020 (KS dnr 2020-00006, 2020-05-26 § 197), beslutas att tekniska
nämnden till kommunstyrelsen ska rapportera en åtgärdsplan för att
klara kommunfullmäktiges beslutade budget år 2020 för tekniska
nämnden, exklusive uteblivna intäkter som härrör till beslutet om gratis
parkering.
Tekniska nämnden beslutade i augusti om en åtgärdsplan för en
ekonomi i balans (TN dnr 2020-00149, 2020-08-27). Av åtgärdsplanen
framgår åtgärder som vidtas för att uppnå en ekonomi i balans, förutom
underskott som härrör till beslut om gratis parkering med 6,7 miljoner
kronor och underskott som härrör till fördröjning av införande av nya
taxa som konsekvens av beslut om gratis parkering med 3,75 miljoner
kronor.
Nämndens helårsprognos i delårsrapporten augusti visar en negativ
budgetavvikelse med 10,4 miljoner kronor. Det innebär att nämnden
bedömer att åtgärdsplanen ska få förväntad effekt och kvarstående
minus avser de minskade parkeringsintäkterna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 423/2020 föreslagit följande beslut:
1.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska nämndens
åtgärdsplan för en ekonomi i balans år 2020 inklusive en
kvarstående negativ budgetavvikelse med 10,4 miljoner kronor
avseende minskade parkeringsintäkter som en följd av
coronapandemin, med tillägget att åtgärderna gällande minskad
ambitionsnivå gällande gatudrift och snöröjning samt minskade
insatser i naturreservaten inte ska utföras. Dessa åtgärder
motsvarar 1,5 respektive 2 miljoner kronor vilket innebär att
tekniska nämndens prognos för helåret istället uppgår till en
negativ budgetavvikelse med 13,9 miljoner kronor.

2. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens
prognostiserade negativa budgetavvikelse år 2020 med 10,4
miljoner kronor. Underskottet är hänförbart till coronapandemin
och nämndens beslut om gratis parkering och fördröjning av
införandet av ny taxa som en konsekvens av beslut om gratis
parkering.
3. Kommunfullmäktige godkänner planerade åtgärder enligt
tekniska nämndens åtgärdsplan förutom avseende minskad
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ambitionsnivå gällande gatudrift och snöröjning samt minskade
insatser i naturreservaten, vilket motsvarar ytterligare 3,5
miljoner i negativ budgetavvikelse år 2020 för nämnden.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-14.
Tekniska nämndens beslut i § 107/2020.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
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§ 359

Dnr 2019-00564

Motion om att ta fram en handlingsplan för en
jämlik barndom - Julia Berg (S) och Malin Lauber
(S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen och konstaterar att
motionsställarna tar upp ett viktigt och angeläget problem. Växjö
kommun arbetar aktivt med att minska antalet och andelen barn som
växer upp i fattigdom. Inte minst sker detta med många insatser för att
fler människor ska ha ett arbete att gå till. Föräldrar med jobb är den
enskilt viktigaste faktorn för att förbättra barn ekonomiska villkor.
Med hållbarhetsprogrammet har vi pekat ut riktningen för social
utveckling i kommunen och genom arbetet med barnkonventionen, som
nu blivit lag, har kommunens ansvar att arbeta mot barnfattigdom blivit
ännu tydligare.
Bakgrund
Malin Lauber (S) och Julia Berg (S) har inkommit med en motion om att
ta fram en handlingsplan för en jämlik barndom. Av motionen framgår
att 1 930 barn i Växjö kommun levde i ekonomiskt utsatta familjer år
2016, enligt Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2018.
Det framgår vidare att Socialdemokraterna vill lindra effekterna av
barnfattigdom och arbeta för en nollvision. Lauber och Berg föreslår
kommunfullmäktige besluta att Växjö kommun har en nollvision gällande
barnfattigdom och att Växjö kommun tar fram en handlingsplan för en
jämlik barndom som ska lindra effekterna av barnfattigdom.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 50/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen och konstaterar att
motionsställarna tar upp ett viktigt och angeläget problem. Växjö
kommun arbetar aktivt med att minska antalet och andelen barn som
växer upp i fattigdom. Inte minst sker detta med många insatser för att
fler människor ska ha ett arbete att gå till. Föräldrar med jobb är den
enskilt viktigaste faktorn för att förbättra barn ekonomiska villkor.
Med hållbarhetsprogrammet har vi pekat ut riktningen för social
utveckling i kommunen och genom arbetet med barnkonventionen, som
nu blivit lag, har kommunens ansvar att arbeta mot barnfattigdom blivit
ännu tydligare.
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Ordförande har i en skrivelse daterad 9 september 2020 lämnat förslag
till beslut.
Kommunchefen har i en skrivelse den 27 augusti 2020 yttrat sig över
motionen.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 248/2019 yttrat sig över
motionen.
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ordförande Anna Tenje (M): bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 360

Dnr 2020-00348

Motion om inrättande av barnrättsombud - Elisabet
Flennemo (V)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen arbetar
med implementeringen av lagen i hela kommunkoncernen, men att det
inte är aktuellt att införa barnrättsombud bland annat eftersom det
riskerar att skapa mer administration och byråkrati.
Bakgrund
Elisabet Flennemo (V) har inkommit med motion om inrättande av
barnrättsombud. Med anledning av att barnkonventionen blev lag 1
januari 2020 föreslås i motionen att det införs barnrättsombud i
samtliga förvaltningar och bolag som ett led i att ytterligare förstärka
den pågående implementeringen av barnrättslagen i Växjö kommun.
Genom att tillsätta barnrättsombud med god kompetens kan
verksamheterna stödjas, coachas och handledas i arbetet. Uppdraget
som barnrättsombud föreslås i motionen vara del av befintlig tjänst.
Verksamhetsutvecklarna på arbete och välfärd kan tillsammans med
barnrättsombuden utbyta erfarenheter och driva arbetet framåt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 381/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen arbetar
med implementeringen av lagen i hela kommunkoncernen, men att det
inte är aktuellt att införa barnrättsombud bland annat eftersom det
riskerar att skapa mer administration och byråkrati.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-14.
Kommunchefen har i en skrivelse den 27 augusti 2020 yttrat sig över
motionen. Av skrivelsen framgår bland annat att implementering av
införandet av lagen har samordnats av arbete och välfärds nämnd och
förvaltning. Ett ansvar har sedan lagts på Växjö kommunkoncerns
samtliga förtroendevalda i nämnder och styrelser, förvaltningar och
bolag samt dess medarbetare, att ta till sig kunskap om lagen och vad
det innebär i såväl beslutsfattande som i det vardagliga arbetet.
Uppföljning av implementeringens utfall i Växjö kommunkoncern sker
vid årsskiftet i respektive förvaltning/nämnd och bolag/styrelse samt
som helhet i koncernledningen och i Kommunstyrelsen.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
68 (91)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-10-06

Uppföljningen av implementeringsåtgärderna kan ge en viss indikation
om insatserna varit tillräckliga och om andra insatser behövs med
hänsyn till att det fortfarande är tidigt i förändringen.
Yrkanden
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande av Oliver Rosengren (M):
bifall till arbetsutskottets förslag.
Johnny Werlöv (V) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 361

Dnr 2020-00480

Motion om att utlysa klimatnödläge i Växjö
kommun- Malin Lauber (S)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut i ärendet om skrivelse om klimatet av Magnus
P. Wåhlin (MP), Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD),
Gunnar Nordmark (L) där följande framgår:
1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun konstaterar att
klimatet befinner sig i nödläge och att många insatser behövs för
att klara målsättningen i Parisavtalet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun fortsätter på den
inslagna vägen med Hållbara Växjö 2030.
Bakgrund
Malin Lauber (S) har i en motion den 19 augusti 2020 föreslagit att
kommunfullmäktige skyndsamt utlysa ett klimatnödläge och skyndsamt
ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens
strategiska arbete.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 382/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut i ärendet om skrivelse om klimatet av Magnus
P. Wåhlin (MP), Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD),
Gunnar Nordmark (L) där följande framgår:
1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun konstaterar att
klimatet befinner sig i nödläge och att många insatser behövs för
att klara målsättningen i Parisavtalet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun fortsätter på den
inslagna vägen med Hållbara Växjö 2030.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-22.
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Yrkanden
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande av Oliver Rosengren (M)
och Conny Lindahl (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Malin Lauber (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 362

Dnr 2020-00340

Medborgarförslag om alternativa sätt att bygga
bostäder
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
yttrandet från Växjö Kommunföretag AB (VKAB) där det framgår att
att bostadsbolagen redan arbetar aktivt och målmedvetet för att
uppfylla ett byggande som är ekonomiskt, modernt, hållbart och
energisnålt liksom estetiskt tilltalande. Vidare konstateras att
bostadsbolagen är lyhörda för sina nuvarande och framtida hyresgästers
önskemål och tankar och tar med sig det i sitt utvecklingsarbete framåt.
Bakgrund
En kommuninvånare har i ett medborgarförslag daterat 2020-05-25
föreslagit att kommunen ger plats åt och stödjer byggande av boende
som är billiga, moderna, hållbara, energisnåla, enkla men vackra.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 383/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
yttrandet från Växjö Kommunföretag AB (VKAB) där det framgår att
att bostadsbolagen redan arbetar aktivt och målmedvetet för att
uppfylla ett byggande som är ekonomiskt, modernt, hållbart och
energisnålt liksom estetiskt tilltalande. Vidare konstateras att
bostadsbolagen är lyhörda för sina nuvarande och framtida hyresgästers
önskemål och tankar och tar med sig det i sitt utvecklingsarbete framåt.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-14.
VKAB har lämnat följande yttrande över medborgarförslaget enligt
beslut i styrelsen i § 98/2020:
VKAB konstaterar att bostadsbolagen redan arbetar aktivt och
målmedvetet för att uppfylla ett byggande som är ekonomiskt, modernt,
hållbart och energisnålt liksom estetiskt tilltalande. Vidare konstateras
att bostadsbolagen är lyhörda för sina nuvarande och framtida
hyresgästers önskemål och tankar och tar med sig det i sitt
utvecklingsarbete framåt.
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§ 363

Dnr 2020-00332

Medborgarförslag om utbildning av
omsorgspersonal
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
omsorgsnämnden nyligen fattat beslut om att omsorgspersonal som går
en utbildning inom ramen för ”Äldreomsorgslyftet” kommer att kunna
utbilda sig till undersköterska.
Bakgrund
En kommuninvånare har i ett medborgarförslag daterat 23 maj 2020
föreslagit att vid höstens planerade utbildningar inom äldreomsorgen
ska det erbjudas möjlighet att bli undersköterska där man också ska
kunna arbeta på sjukhus, både inom region och kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 358/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
omsorgsnämnden nyligen fattat beslut om att omsorgspersonal som går
en utbildning inom ramen för ”Äldreomsorgslyftet” kommer att kunna
utbilda sig till undersköterska.
Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-08-31.
Omsorgsnämnden har i § 71/2020 yttrat sig över medborgarförslaget. I
yttrandet skriver nämnden att den som går en utbildning inom ramen
för Äldreomsorgslyftet kommer att kunna utbilda sig till undersköterska.
Av förvaltningschefens skrivelse framgår vidare att de utbildningar som
satsningen omfattar är dom som motsvarar Skolverkets yrkespaket till
vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p). Den aktuella
satsningen inkluderar sålunda även möjligheten att läsa till att bli
undersköterska.
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§ 364

Dnr 2020-00322

Medborgarförslag om påfart på Norrleden, Växjö
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att arbetet med
påfart på Norrleden redan är igångsatt.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige med en
önskan om att komplettera trafikplats Helgevärma med ytterligare en
påfart på Norrleden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 384/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att arbetet med
påfart på Norrleden redan är igångsatt.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-21.
Tekniska nämnden har i § 119/2020 yttrat sig över medborgarförslaget.
Nämnden föreslår att fullmäktige ska besvara medborgarförslaget med
att arbetet med påfart på Norrleden redan är igångsatt. Investering och
genomförande av åtgärden ligger dock på Trafikverket då Norrleden och
trafikplatsen tillhör det statliga vägnätet.
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§ 365

Dnr 2020-00310

Medborgarförslag om möjlighet att nå
smittskyddslagen via Växjö kommuns hemsida
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att på Växjö
kommuns webbplats www.vaxjo.se och dess undersidor, länkar vi på
flera ställen till Folkhälsomyndighetens webbplats där Smittskyddslagen
finns. Detta anser vi är det bästa sättet för att våra invånare ska få
uppdaterad information. Ändras något på Folkhälsomyndighetens sida
så finns länken hos oss för att få enkelt komma uppdaterade
informationen. Då får man också det som gäller kopplat till
Smittskyddslagen i ett sammanhang vilket skapar bäst värde för våra
invånare.
Bakgrund
En kommuninvånare har i ett medborgarförslag föreslagit att det på
kommunens hemsida borde kunna gå att söka fram smittskyddslagen
och få fram denna i sin helhet. Via länk bör relevanta delar av lagen
finnas angående covid-19, anser förslagsställaren.
Kommunfullmäktige har i § 185/2020 överlämnat beslutanderätten i
ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 366/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att på Växjö
kommuns webbplats www.vaxjo.se och dess undersidor, länkar vi på
flera ställen till Folkhälsomyndighetens webbplats där Smittskyddslagen
finns. Detta anser vi är det bästa sättet för att våra invånare ska få
uppdaterad information. Ändras något på Folkhälsomyndighetens sida
så finns länken hos oss för att få enkelt komma uppdaterade
informationen. Då får man också det som gäller kopplat till
Smittskyddslagen i ett sammanhang vilket skapar bäst värde för våra
invånare.
Ordförande har i en skrivelse 2020-06-15 lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
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Förslagsställaren
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§ 366

Dnr 2020-00325

Medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet vid
cykelöverfarter
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att den
nationella standarden för cykelöverfarter inte innefattar någon färgad
asfalt. Det är dock en viktig fråga som väcks i medborgarförslaget och
Växjö kommun följer hela tiden utvecklingen inom
trafiksäkerhetsområdet för att öka våra möjligheter att hitta de bästa
lösningarna.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med en önskan om att förbättra
trafiksäkerheten vid cykelöverfarter genom att lägga färgad asfalt vid
cykelöverfarten. Detta för att ytterligare markera att fordon har
väjningsplikt, för korsande cyklar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 385/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att den
nationella standarden för cykelöverfarter inte innefattar någon färgad
asfalt. Det är dock en viktig fråga som väcks i medborgarförslaget och
Växjö kommun följer hela tiden utvecklingen inom
trafiksäkerhetsområdet för att öka våra möjligheter att hitta de bästa
lösningarna.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-21.
Tekniska nämnden har i § 118/2020 yttrat sig över medborgarförslaget.
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige tackar för förslaget men
avslår detsamma, då den nationella standarden för cykelöverfarter inte
innefattar någon färgad asfalt. Färgad asfalt skulle dessutom öka
kostnaderna för drift och underhåll avseende dessa cykelöverfarter och
det skulle bli svårt att upprätthålla god kvalitet vid reparationer.
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§ 367

Dnr 2020-00335

Medborgarförslag om en aktivitetsyta för lite större
barn på Söder
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det i
dagsläget inte är aktuellt med en aktivitetsyta intill Biskopshagen på
Söder.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med ett önskemål om att uppföra en
aktivitetsyta för lite större barn på Söder i Växjö, vid infart till
Biskopshagen, där finns idag en lekplats tänkt till mindre barn.
Enligt förslagsställaren finns inget för barn mellan 7-15 år där bollspel är
en bra aktivitet. Önskan består av att få någon form av bollplank,
basketkorg och ett fotbollsmål. En möjlig plats är på Skogsgatan där det
tidigare låg en lekplats.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 386/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det i
dagsläget inte är aktuellt med en aktivitetsyta intill Biskopshagen på
Söder.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-21.
Tekniska nämnden har i § 122/2020 yttrat sig över medborgaförslaget.
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget
med att det i dagsläget inte är aktuellt med en aktivitetsyta intill
Biskopshagen på Söder.
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§ 368

Dnr 2020-00366

Medborgarförslag om nya trafiklösningar för att
öka säkerheten vid Torparängen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande i § 121/2020 där det framgår att nämnden
kvarstår vid sin tidigare uppfattning och bedömning i ärendet.
Detaljplanen för området Torparängen reglerar hur trafiklösningen skall
se ut och hur trafiken skall ordnas och vi konstaterar att nuvarande
lösning är genomförd i enlighet med denna lagakraftvunna detaljplan. I
enlighet med detaljplanen skall en vändyta anordnas i slutet av
Londonvägen och en vändyta i slutat av Torparängsvägen för att skydda
oskyddade trafikanter på befintlig huvudcykelväg i området.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med komplettering till tidigare
förslag till trafiklösning i området Torparängen samt kommentarer på
fullmäktiges tidigare beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 387/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande i § 121/2020 där det framgår att nämnden
kvarstår vid sin tidigare uppfattning och bedömning i ärendet.
Detaljplanen för området Torparängen reglerar hur trafiklösningen skall
se ut och hur trafiken skall ordnas och vi konstaterar att nuvarande
lösning är genomförd i enlighet med denna lagakraftvunna detaljplan. I
enlighet med detaljplanen skall en vändyta anordnas i slutet av
Londonvägen och en vändyta i slutat av Torparängsvägen för att skydda
oskyddade trafikanter på befintlig huvudcykelväg i området.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-21.
Tekniska nämnden har i § 121/2020 yttrat sig över medborgarförslaget.
Av yttrandet framgår att tekniska nämnden föreslår att
kommunfullmäktige tackar för förslaget men avslår detsamma då
tekniska nämnden kvarstår vid sin tidigare uppfattning och bedömning i
ärendet. Detaljplanen för området Torparängen reglerar hur
trafiklösningen skall se ut och hur trafiken skall ordnas och vi
konstaterar att nuvarande lösning är genomförd i enlighet med denna
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lagakraftvunna detaljplan. I enlighet med detaljplanen skall en vändyta
anordnas i slutet av Londonvägen och en vändyta i slutat av
Torparängsvägen för att skydda oskyddade trafikanter på befintlig
huvudcykelväg i området.
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§ 369

Dnr 2020-00336

Medborgarförslag om utbildning i hälsa med mera
för gymnasieungdomar
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att innehållet i
förslaget redan finns inom gymnasieskolans undervisning.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om utbildning inom
gymnasieskolan. Förslagets innehåll är att kvinnliga elever ska få lära sig
om kvinnohälsa i form av bäckenbottenträning, och att det förslagsvis
ska ske varje år i gymnasiet. Den föreslagna träningen föreslås
kombineras med samtal och värderingsövningar om vad det innebär att
vara en ung kvinna i samhället. Förslaget innehåller även att manliga
elever ska få likartad utbildning avseende förmågan att tala om känslor
och diskussioner avseende den stereotypa mansrollen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 388/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att innehållet i
förslaget redan finns inom gymnasieskolans undervisning.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-21.
Utbildningsnämnden har i § 132/2020 yttrat sig över
medborgarförslaget. Av yttrandet framgår att nämnden föreslår att
kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att innehållet i
förslaget redan finns inom gymnasieskolans undervisning.
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§ 370

Dnr 2020-00341

Medborgarförslag om att arbeta enligt Miamimodellen i gymnasieskolorna för att motverka
psykisk ohälsa och självmord
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ett uppdrag
har givits till kommunchefen att se över befintliga rutiner och stärka det
preventiva arbetet avseende suicid i samverkan med berörda aktörer,
myndigheter, och civilsamhälle.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att motverka psykisk ohälsa och
suicid i gymnasieskolorna. Förslagets innehåll är att kommunens
gymnasieskolor ska belysa och arbeta med psykisk ohälsa och suicid hos
ungdomar. Förslaget föreslår att kommunen bör arbeta enligt "Miamimodellen" och med livskunskap, eller med annan motsvarande
fungerande modell.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 389/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ett uppdrag
har givits till kommunchefen att se över befintliga rutiner och stärka det
preventiva arbetet avseende suicid i samverkan med berörda aktörer,
myndigheter, och civilsamhälle.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-21.
Utbildningsnämnden har i § 133/2020 yttrat sig över
medborgarförslaget. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att ett uppdrag har givits till kommunchefen
att se över befintliga rutiner och stärka det preventiva arbetet avseende
suicid i samverkan med berörda aktörer, myndigheter, och civilsamhälle.
Det framgår även att utbildningsnämnden ser positivt till att nämndens
verksamheter i dessa nya rutiner kan få ett konkret uppdrag om att
arbeta preventivt för att motverka psykisk ohälsa och suicid.
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§ 371

Dnr 2020-00531

Medborgarförslag om tillgång till dricksvatten i
hundrastgårdarna i Växjö
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget med avslår det med
motiveringen att det inte är aktuellt att investera i vattentillförsel till
hundrastgårdarna.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska installera en
vattenpump eller dylikt i hundrastgårdarna i Växjö.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 391/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget med avslår det med
motiveringen att det inte är aktuellt att investera i vattentillförsel till
hundrastgårdarna.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-22.
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§ 372

Dnr 2020-00529

Medborgarförslag om att göra Växjö simhall till
konsthall
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en utredning
om plats och utformning av en ny simhall pågår och inget beslut om en
annan användning av platsen är därför aktuellt.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att göra om simhallen till
konsthall.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 390/2020 förslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en utredning
om plats och utformning av en ny simhall pågår och inget beslut om en
annan användning av platsen är därför aktuellt.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-21.
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§ 373

Dnr 2020-00471

Medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge i
Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut i ärendet om skrivelse om klimatet av Magnus
P. Wåhlin (MP), Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD),
Gunnar Nordmark (L) där följande framgår:
1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun konstaterar att
klimatet befinner sig i nödläge och att många insatser behövs för
att klara målsättningen i Parisavtalet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun fortsätter på den
inslagna vägen med Hållbara Växjö 2030.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom den 18 augusti 2020 om att utlysa
klimatnödläge. Förslaget innehållet även ett antal förslag till åtgärder
med anledning av utlysningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 392/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut i ärendet om skrivelse om klimatet av Magnus
P. Wåhlin (MP), Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD),
Gunnar Nordmark (L) där följande framgår:
1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun konstaterar att
klimatet befinner sig i nödläge och att många insatser behövs för
att klara målsättningen i Parisavtalet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun fortsätter på den
inslagna vägen med Hållbara Växjö 2030.
Ordförandes förslag till beslut 2020-09-22.
Yrkanden
Ordförande Anna Tenje (M): bifall till arbetsutskottets förslag.
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Rose-Marie Holmqvist (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V):
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 374

Dnr 2020-00535

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag som har kommit in före den 1
september 2020
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning av
obesvarade motioner och medborgarförslag presenteras för fullmäktige
två gånger per år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 409/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen.
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 september redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kansliavdelningen bifogar en förteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag som registrerats före den 1 september 2020. Beräknad
behandling i kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd baseras på i
vilken instans ärendet ligger idag och på när eventuella remissinstanser
ska ha återkommit med sina yttranden till kommunstyrelsen.
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§ 375

Dnr 2020-00534

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten
överlämnats till nämnd - oktober 2020
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Bakgrund
Enligt Arbetsformer för nämnder och styrelser i Växjö kommun ska beslut
i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten
överlåtits till nämnd eller styrelse, redovisas till kommunfullmäktige i
april och oktober.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 408/2020 föreslagit att kommunfullmäktige ska
godkänna redovisningen.
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 september 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kansliavdelningen har tagit fram en sammanställning över de beslut som
har fattats i medborgarförslag som har delegerats till kommunstyrelsen
eller nämnd. Redovisningen är baserad på avslutade ärenden på
kansliavdelningen sedan den senaste redovisningen i april 2020
(redovisningen säger således ingenting om datum för beslut).
Utöver denna sammanställning får kommunfullmäktige löpande under
året ta del av besluten i sin helhet. De medborgarförslag
kommunfullmäktige själva fattat beslut om återfinns inte i denna
sammanställning.
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§ 376

Dnr 2020-00009

Beslut om skattesats för 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att kommunalskattesatsen som ingår i den
preliminära inkomstskatten för 2021 ska vara oförändrad och 20,19
procent.
Bakgrund
Enligt Kommunallagen, kapitel 11, 8 § ska förslag till budget upprättas av
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för
det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska
styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det
följande året. Enligt 10 § fastställs budgeten av fullmäktige före
november månads utgång.
Med anledning av Coronapandemin har kommunen påverkats på sådant
sätt att det inte har bedömts möjligt att lägga fram budget före oktober
månads utgång. Pandemin utgör sådana särskilda skäl som omnämns i
kommunallagen som gör att framläggandet av budgeten kan
senareläggas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 416/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunalskattesatsen som ingår i den
preliminära inkomstskatten för 2021 ska vara oförändrad och 20,19
procent.
Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-09-28.
Kommunchefens skrivelse daterad 2020-09-23.
Yrkanden
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande av Oliver Rosengren (M)
och Gunnar Nordmark (L) och Conny Lindahl (SD): 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.
Omröstningsresultat

Klicka eller tryck här för att ange text.
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§ 377

Dnr 297092

Övrigt
Jon Malmqvist (KD) frågar om kommunfullmäktige den 20 oktober
kommer hållas fysiskt eller på distans.
Tony Lundstedt (S) frågar om digital justering av protokoll.
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