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§ 417

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Tomas Thornell (S) till att justera protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska besluta vem som jämte ordförande ska justera
protokollet.
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§ 418

Dnr 2021-00462

Medborgarförslag om bygglovsunderlag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det mest
lämpliga och hållbara förslaget av ”Alternativstudie södra Växjö” har
arbetats in i Växjö kommuns nya översiktsplan kommer antas av
kommunfullmäktige i december 2021. Översiktsplanen utgör sedan
underlag för fortsatt planering och lovprövningar.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där medborgaren vill att det tas
beslut om att Växjö kommuns egen utredning "Alternativstudie södra
Växjö" bilaga 1 ska gälla som underlag vid planering och
bygglovsprocesser för gällande områden som tas upp i studien.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 460/2021 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det mest
lämpliga och hållbara förslaget av ”Alternativstudie södra Växjö” har
arbetats in i Växjö kommuns nya översiktsplan kommer antas av
kommunfullmäktige i december 2021. Översiktsplanen utgör sedan
underlag för fortsatt planering och lovprövningar.
-Kommunchefens yttrande daterat 2021-11-12 där följande framgår:
Underlag, Bilaga 1 - Alternativstudie Södra Växjö, som förslagsställaren
hänvisar till är ett diskussionsunderlag för att konsekvensbedöma
alternativa sätt att utveckla södra Växjö på. Ett förslag på utveckling
inklusive bilagan var underlag för samråd med allmänheten,
myndigheter och nämnder m.fl under 2019. Det mest lämpliga och
hållbara förslaget har arbetats in i Växjö kommuns nya översiktsplan
som föreslås antas i december 2021. Översiktsplanen utgör underlag för
fortsatt planering och lovprövningar.
-Yttrande byggnadsnämnden § 187/2021.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
För kännedom
Planeringschefen
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§ 419

Dnr 2021-00376

Medborgarförslag om förbud mot grillning vid
badstrand inom 50 meter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om ett förbud av grillning vid
badstrand inom 50 meter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 451/2021 föreslagit att kommunstyrelsen avslår
medborgarförslaget.
-Kommunchefen har den 5 november 2021 lämnat följande yttrande i
ärendet:
Majoriteten av Sveriges kommuner lämnar grillning och motsvarande
oreglerat. Men det finns samtidigt en hel del kommuner som i sina
lokala ordningsföreskrifter reglerar grillning på olika sätt. Till exempel så
har Malmö och Vellinge infört regleringar. Det kan vara att grillning på
vissa badplatser inte är tillåtet vissa tider på dygnet och/eller vissa tider
på året. Eller att grillning på sådana platser ska ske i särskilt anordnade
grillar eller aldrig får ske direkt på marken. Om kommunfullmäktige
önskar införa någon form av reglering bör det utredas var sådan
reglering ska införas och på vilket sätt varpå sedan ett förslag kan avges
som är förenligt med kommunens normgivningsmakt enligt
ordningslagen.
-Kultur- och fritidsnämnden har i § 100/2021 föreslagit att
medborgarförslaget ska avslås.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
Chefsjuristen
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§ 420

Dnr 344453

Information från Studieförbundet Vuxenskolan om
projektet "Mitt val" (val 2022)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anette Olsson och Britt Nilsson, Vuxenskolan informerar om projektet
”Mitt val” som kommer genomföras inför valet 2022.
Projektet riktar sig mot personer som har en intellektuell
funktionsnedsättning och tar upp olika aspekter med valet som till
exempel demokrati, vad partierna står för och hur det går till att rösta.
Projektet önskar samverka med kommunernas dagliga verksamhet och
projektet genomförs i studiecirklar.
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§ 421

Dnr 343702

Information om uppföljning av
digitaliseringsstrategin
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Pontus Berglund, enhetschef för digitaliseringsgruppen informerar om
digitaliseringsarbetet i kommunen utifrån digitaliseringsstrategin som
antogs för två år sedan.
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§ 422

Dnr 2021-00503

Redovisning av arbetsutskottets beslut om Remiss av
Länstransportplan för Kronoberg län 2022-2033
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Arbetsutskottet har i § 435/2021 av tidsskäl yttrat sig över remiss av
Länstransportplan för Kronoberg län 2022-2033.
Enligt kommunallagens bestämmelser om delegation redovisas beslutet
för kommunstyrelsen.
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§ 423

Dnr 2021-00571

Redovisning av KS ordförandes delegationsbeslut
om yttrande i ärende till Konkurrensverket om
samarbetsavtal för ökad trygghet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har av tidsskäl för kommunstyrelsens
räkning yttrat sig till Konkurrensverket angående samarbetsavtal för
ökad trygghet.
Enligt kommunallagens bestämmelser redovisas delegationsbeslutet till
kommunstyrelsen.
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§ 424

Dnr 2021-00017

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens
beslut om delegation enligt 6 kap 37 § Kommunallagen. Redovisningen i
rapporten gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 1 november till
21 november 2021. Även liggare med förteckning över beslut från
planeringschefen, mark- och exploateringsingenjörer, markingenjörer
och förvaltningschefen redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 425

Dnr 2021-00014

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
-Arbetsutskottets protokoll från 19 oktober, 2 november och 9
november redovisas för kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts protokoll från
26 oktober redovisas för kommunstyrelsen.
-VKAB:s protokoll från 21 september, 26 oktober och 16 november
redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 426

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar att ingen information lämnas vid dagens
sammanträde.
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§ 427

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Gunnar Nordmark (L) informerar om de dialoger som genomförts från
Hållbarhetsutskottet med dels elever från Kungsmadskolan, dels
deltagare från Funkibator.
Ordförande Anna Tenje (M) informerar om första spadtaget för
byggnationen av Internationella engelska skolan.
Cheryl Jones Fur (MP) informerar om att hon deltagit i Bonn Symposium
2021 om biologisk mångfald.
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§ 428

Dnr 339978

Information från kommunledningsförvaltningen och
Företagsfabriken AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Monica Skagne, kommunchef informerar om pågående arbete och
leveranser på förvaltningen inför julen.
Monica Skagne redogör också för arbetet med rekrytering av två nya
Vd:ar samt förvaltningschef för arbete och välfärd.
Monica Skagne informerar också om arbetet med Företagsrubriken och
redogör för några utmaningar som kommer hanteras.
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§ 429

Dnr 2020-00498

Redovisning av uppdrag med anledning av skrivelse
om reglering av vattenskoterkörning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i § 268/2020 uppdrag till kommunchefen att
tillskriva Länsstyrelsen att reglera vattenskoterkörning enligt
Sjötrafikförordningen kap 2 § 2. Bakgrunden till uppdraget var en
skrivelse från Magnus Wåhlin (MP) och Cheryl Jones Fur (MP).
Kommunchefen har den 19 oktober 2021 tillskrivit länsstyrelsen i
ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 430/2021 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner redovisningen.
-Kommunchefens skrivelse till länsstyrelsen daterad 2021-10-19.

Beslutet skickas till
För kännedom
Chefsjuristen
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§ 430

Dnr 2021-00471

Redovisning av uppdrag med anledning av skrivelse
om sommarläger på Wilhelmshill
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
2. Kommunstyrelsen hemställer till utbildningsförvaltningen att
starta verksamheten enligt förslaget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i § 300/2021 följande uppdrag med anledning av
en skrivelse från Anna Tenje (M), Andreas Olsson (C), Jon Malmqvist
(KD), Gunnar Nordmark (L) och Magnus P. Wåhlin (MP) om sommarläger
på Wilhelmshill:

Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen och ger kommunchefen följande
uppdrag:
1. Att ta fram förutsättningarna för att på dagtid starta upp ett
sommarläger på Wilhelmshill med möjlig uppstart sommaren
2022.
2. Att utreda förutsättningarna för att öppna upp Wilhelmshill för
allmänheten genom enklare mat och serveringsmöjligheter.
3. Att återrapportera till kommunstyrelsen under hösten 2021.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 472/2021 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget.
2. Kommunstyrelsen hemställer till utbildningsförvaltningen att
starta verksamheten enligt förslaget.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-10-26 där följande
sammanfattning framgår:
Kommunchef har involverat samtliga förvaltningar och bolag som har
sommaraktiviteter och därefter sammankallat de verksamheter som har
möjlighet att samordna sommaraktiviteterna i Wilhelmshill, dvs kulturoch fritidsförvaltningen, förvaltningen för arbete och välfärd,
utbildningsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen. Under
ledning av kommunchefen har gruppen arbetat vidare med uppdraget.
Det finns förutsättningarna för att på dagtid starta upp ett sommarläger
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på Wilhelmshill med möjlig uppstart sommaren 2022. Ett förslag har
sammanställts över förslag på innehåll för verksamhet på Wilhelmshill
sommaren 2022. Förslaget innefattar även hur unga och pensionärer kan
involveras som feriearbete eller aktivitetsledare och föreningar för
föreningsledd verksamhet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsförvaltningen
För kännedom
Utvecklingschefen
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§ 431

Dnr 2021-00063

Redovisning av uppdrag med anledning av skrivelse
om utredning om effekter för Växjö centrum vid flytt
av Centrallasarettet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att utveckla en avsiktsförklaring med
Region Kronoberg för CLV tomten.
2. Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en projektorganisation för
fortsatt utvecklande av CLV relaterade utvecklingsaktiviteter.
Bakgrund
I september 2020 inkom en skrivelse till kommunstyrelsen med
uppmaning att utreda konsekvenserna för Växjö centrum i händelse av
att befintligt sjukhus flyttas och förläggs i Räppe. I januari 2021 (KS
2021:32) gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att i enlighet
med vad som anförs i skrivelsen genomföra en utredning om vilka
möjligheterna och effekterna blir för Växjö centrum, vid en flytt av
Centrallasarettet i Växjö (CLV).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 476/2021 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att utveckla en avsiktsförklaring med
Region Kronoberg för CLV tomten.
2. Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en projektorganisation för
fortsatt utvecklande av CLV relaterade utvecklingsaktiviteter.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-12 där följande
sammanfattning framgår:
Region Kronoberg utvärderar för närvarande vilka verksamheter som
ska flytta med till ett nytt sjukhus, vilket är ett arbete som fortgår under
2022. I dagsläget är det alltså inte fullständigt utrett om någon av dagens
verksamheter vid CLV ska stanna i befintliga lokaler eller i vilken
omfattning som de befintliga byggnaderna kan byggas om och/eller
anpassas till nya typer av verksamheter.
Denna utredning har därför begränsats till två primära frågeställningar;
• Vilken påverkan kan en eventuell flytt av dagens CLV få för trafiken
runt CLV-området och för näringsidkarna i Växjö centrum?

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
22 (102)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-11-30

• Hur bör Växjö kommun agera för att tillsammans med
fastighetsägaren, Region Kronoberg, driva utvecklingen av dagens
CLV-område vid en eventuell flytt?
Under sommaren 2021 genomfördes en enkätstudie där resultatet kan
tolkas som att en viss negativ påverkan på centrums näringsliv kommer
att uppstå initialt då besökare, patienter och personal, som idag
kombinerar arbete, besök eller behandling på CLV med ett besök till
Växjö centrum, inte kan göra det längre. Hur många av dessa planerade
besök som ändå kommer att ske, när en flytt av CLV har genomförts, är
inte möjliga att säkerställa statistiskt. Omfattningen av påverkan på
centrum beror helt på vad dagens verksamhet ersätts med. En
omvandling med mer service, kontor och bostäder kan på sikt innebära
att centrum stärks. En flytt av CLV från Växjö centrum kommer även
frigöra kapacitet i de centrumnära parkeringsytorna och minska
trafikbelastningen i gatunätet närmast sjukhusområdet, men även i viss
omfattning inom hela centrum.
Växjö kommun och Region Kronoberg bör diskutera och utarbeta en
avsiktsförklaring gällande en kartläggning av förutsättningarna för
tomtens utveckling, vilket även skulle syfta till att generera tid att
internförankra respektive aktörs intresse av, och ansvar i, den
kommande planprocessen. Avsiktsförklaringen bör effektueras efter det
att regionfullmäktige fattat sitt beslut om investering i ett nytt sjukhus.
-Utredning om effekter för Växjö centrum vid flytt av Centrallasarettet.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Näringslivschefen
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§ 432

Dnr 2021-00609

Klimatkontot 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte utlysa årets medel från
Klimatkontot.
2. Kommunstyrelsen beslutar att årets medel från Klimatkontot
används till investering i träd i byggd miljö (stadsmiljö, gaturum).
Bakgrund
Klimatkontot är ett gemensamt klimatväxlingskonto för Växjö
kommunkoncern som syftar till minskad klimatpåverkan. Kontot
infördes 2010 och bygger på att förvaltningar, bolag och SSAM betalar in
en avgift baserad på sina koldioxidutsläpp. Dessa medel kan sedan sökas
av samma intressenter och användas till projekt som ligger i linje med
kontots syfte.
Under åren har en rad innovativa och klimatnyttiga projekt beviljats
medel.
Växjö kommunkoncern har kommit långt på resan mot
fossilbränslefrihet. I takt med att koncernens utsläpp minskar, minskar
storleken på inbetalningarna till kontot. Det väcker frågan om
Klimatkontots framtid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott har i § 70/2021 föreslagit
följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte utlysa årets medel från
Klimatkontot.
2. Kommunstyrelsen beslutar att årets medel från Klimatkontot
används till investering i träd i byggd miljö (stadsmiljö, gaturum).
Kommunchefens skrivelse den 10 november 2021 där följande
bedömning framgår:
När koncernen nu närmar sig fossilbränslefrihet, genereras allt mindre
pengar på kontot. Därmed minskar också den summa som kan betalas ut
i projektstöd.
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2021 har cirka 25 000 kronor betalats in till kontot. Färre och mindre
projekt kan beviljas medel, och administrationskostnaden blir stor i
förhållande till de medel som kan fördelas.
Arbetsgruppen för Klimatkontot föreslår därför att inte utlysa medlen i
Klimatkontot i år, och att pengarna istället går till tekniska förvaltningen
för investering i träd i byggd miljö (stadsmiljö, gaturum, mindre orter).
Träd i den byggda miljön binder koldioxid. Dessutom tillkommer en rad
sidonyttor, så som bullerreducering, dagvattenfördröjning och
luftrening.
Förslag på hur Klimatkontot och koncernens klimatväxlingssystem ska
hanteras i framtiden ska utredas och bli föremål för kommande beslut i
kommunstyrelsen.
Klimatkontot bidrar till visionen ”Växjö kommun är en fantastisk plats
att bo, leva och verka på för invånare, företag och besökare – idag och i
framtiden”, samt uppfyllande av målbilden Klimat- och miljösmart i
Hållbara Växjö 2030.
Att i år inte utlysa medlen, utan istället investera pengarna i träd i den
byggda miljön, ändrar inte den positiva påverkan på miljön och klimatet.
Träd i den byggda miljön har en dokumenterad positiv effekt på
människors hälsa i och med att träden reducerar buller, renar luft från
partiklar, reglerar lokalklimatet och ökar välbefinnandet.
Åtgärden implementeras av tekniska förvaltningen och följs upp av
kommunledningsförvaltningen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
Utvecklingschefen
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§ 433

Dnr 2021-00568

Ekonomisk uppföljning per oktober 2021 för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk uppföljning per oktober 2021
med helårsprognos för kommunstyrelsen.
Bakgrund
I enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för
budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 438/2021 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner ekonomisk uppföljning per oktober 2021 med helårsprognos
för kommunstyrelsen.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-09 där följande framgår:
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. oktober är bättre än riktpunkten efter tio månader och
helårsprognosen bedöms till en positiv budgetavvikelse på 45 miljoner
kronor för kommunstyrelsens samtliga verksamheter.
Färdtjänstkostnaderna är lägre än budget eftersom resandet minskat
och en positiv budgetavvikelse prognostiseras till 5 miljoner kronor.
För kommunledningsförvaltningen förväntas en positiv budgetavvikelse
på 40 miljoner kronor i helårsprognosen. Tillfälligt vakanta tjänster,
delledigheter inom förvaltningen samt rekryteringar som tagit längre tid
på grund av pandemin, har medfört lägre personalkostnader. Inom
måltidsorganisationen har distansundervisning samt färre barn och
elever på förskolor och skolor inneburit lägre livsmedelskostnader och
vikariekostnader. Även lokalkostnader är lägre än budgeterat.
Anledningen är att hyreseffekten för nya lokaler tillkommit senare än
budgeterat.
-Ekonomisk uppföljning per oktober 2021 med helårsprognos,
Kommunstyrelsen.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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§ 434

Dnr 2021-00012

Ekonomisk rapport, oktober 2021 med prognos för
Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapport Ekonomisk uppföljning
per oktober 2021 med helårsprognos, Växjö kommun.
Bakgrund
Per den 31 oktober sammanställs utfall för perioden och prognos för
helåret 2021 för Växjö kommunkoncern, både för nämnder och bolag.
Varje nämnd och bolag upprättar även egen uppföljningsrapport per
oktober som är mer ingående. Uppföljningen per oktober omfattar inte
en analys över verksamhetens utveckling och prestation. Det
ekonomiska utfallet sätts inte i relation till måluppfyllelse och kvalitet i
tjänsteleverans. Denna fördjupade uppföljning görs i delårsrapporten
augusti och kommer även att finnas med i årsredovisningen för helåret.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 437/2021 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapport Ekonomisk uppföljning
per oktober 2021 med helårsprognos, Växjö kommun.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-16 där följande framgår:
Kommunens helårsprognos för år 2021 visar på ett totalt resultat på 243
miljoner kronor vilket jämfört med ett budgeterat resultat på 33
miljoner kronor motsvarar 210 miljoner kronor i positiv budgetavvikelse.
Gemensam finansiering och kommunövergripande poster bedöms
sammantaget för helåret ha en positiv budgetavvikelse med 21 miljoner
kronor. Avvikelsen är nettoeffekt av framförallt bedömda högre
skatteintäkter än planerat, erhållet riktat statsbidrag för ersättning av
sjuklön som inte är budgeterat och ökade pensionskostnader som en
engångseffekt av förändrade livslängdsantaganden. Därtill har
kommunen beslutat om en inlösen av del av pensionsskulden.
-Ekonomisk uppföljning per oktober 2021 med helårsprognos, Växjö
kommun.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
28 (102)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-11-30

Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
Nämnder och styrelser för helägda bolag
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§ 435

Dnr 2021-00007

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter
november 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport efter november
2021.
Bakgrund
I enlighet med anvisningar för kommunstyrelsen som nämnd för
budgetarbete, månatlig budgetuppföljning samt hantering av eget
kapital ska kommunstyrelsen upprätta uppföljningsrapporter för sina
verksamheter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 470/2021 föreslagit att kommunstyrelsen
beslutar att godkänna månadsrapport efter november 2021.
Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 22 november för ärendet. Av
skrivelsen framgår bland annat att helårsprognosen bedöms till en
positiv budgetavvikelse på 45 miljoner kronor för kommunstyrelsens
samtliga verksamheter. I skrivelsen redogörs också
exploateringsredovisningen
Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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§ 436

Dnr 2021-00010

Kommunstyrelsens internbudget 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta föreslagen internbudget
2022 för kommunstyrelsen med följande tillägg:
• Sidan 11
Rad 7: efter ”näringslivsavdelningen” Lägg till I kontakt med
företag ska möjlighet att ta emot praktikanter diskuteras
• Sidan 11
Nytt uppdrag: Etablera program för att få studenter att stanna i
såväl Växjö kommun som i Växjös näringsliv
• Sidan 16
Rad 3 i strategisk inriktning lägg till ”eller funktionsnedsättning”
efter ordet funktionsvariation
• Sidan 16
Rad 4 efter ”kommun” lägg till Därför ska kommunen erbjuda fler
praktikplatser
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Maria Garmer (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Conny Lindahl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det gena
yrkandet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen upprättar årligen internbudget utifrån den
budgetram som beslutats av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 439/2021 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta föreslagen internbudget
2022 för kommunstyrelsen.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-10-25.
-Förslag till internbudget 22 för kommunstyrelsen.
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Yrkanden
Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
• Sidan 11
Rad 7: efter ”näringslivsavdelningen” Lägg till I kontakt med
företag ska möjlighet att ta emot praktikanter diskuteras
• Sidan 11
Nytt uppdrag: Etablera program för att få studenter att stanna i
såväl Växjö kommun som i Växjös näringsliv
• Sidan 16
Rad 3 i strategisk inriktning lägg till ”eller funktionsnedsättning”
efter ordet funktionsvariation
• Sidan 16
Rad 4 efter ”kommun” lägg till Därför ska kommunen erbjuda fler
praktikplatser
Tomas Thornell (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg och
ändringar enligt ändringsyrkande i skrivelse registrerad den 26
november.
Maria Garmer (V): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg och
ändringar enligt ändringsyrkande i skrivelse registrerad den 28
november samt 26 november (Socialdemokraternas ändringsyrkande).
Conny Lindahl (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg och
ändringar enligt ändringsyrkande i skrivelse registrerad den 29
november.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet.
Omröstning begärs.
Ordförande utser det egna yrkandet till huvudförslag i omröstningen
och ställer sedan Tomas Thornells, Maria Garmers och Conny Lindahls
yrkanden mot varandra för att utse motförslag. Ordförande konstaterar
att Tomas Thornells yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på Anna Tenjes yrkande.
Nej för att rösta på Tomas Thornells yrkande
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Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt Anna Tenjes yrkande med 8 röster mot
6 röster för Tomas Thornells yrkande. En ledamot avstår från att rösta.
Omröstningstabell
Ledamöter
Andreas Olsson (C)
Malin Lauber (S)
Oliver Rosengren, (M)
Pernilla Tornéus (M)
Ulf Hedin, (M)
Jon Malmqvist, (KD)
Gunnar Nordmark, (L)
Magnus P Wåhlin, (MP)
Julia Berg, (S)
Martin Edberg, S
Rose-Marie Holmqvist,
(S)
Tomas Thornell, (S)
Maria Garmer, (V)
Conny Lindahl, (SD)
Anna Tenje (M),
ordförande

Tjänstgörande ersättare
Thomas Magnusson (C)
Arijeta Reci (S)

Ja
Ja

Nej

Avstår

Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Gunnar Storbjörk (S)
Martina Forsberg (S)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Ja

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchef
För kännedom
Förvaltningschef
Ekonomi- och finanschefen
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§ 437

Dnr 2021-00577

Tryggande av kommunens pensionsåtagande genom
nyttjande av prognostiserat överskott 2021 försäkringslösning för intjänad pensionsrätt (IPR97)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra inlösen av del av
kommunens pensionsskuld med försäkringsbolag till en engångskostnad
om maximalt 75 miljoner kronor att belasta kommunens resultat 2021.
I likhet med övriga pensionskostnader, belastar ovanstående åtgärd
gemensam finansiering.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att förbereda
inlösen av pensionsskuld med en maximal resultateffekt om 75 miljoner
kronor att belasta kommunens resultat 2021.
Bakgrund
Mot bakgrund av det höga prognostiserade resultatet för år 2021 har
utrymme skapats för att ta extra kostnader i år. Kommunchefen har
därför fått i uppdrag av den styrande majoriteten att ta fram förslag på
hur delar av årets överskott kan användas för kostnader inom
pensionsområdet i linje med besluten om Pensionsmål och tryggande av
pensioner via försäkringslösning i Budget 2022. Eftersom det inte finns
någon budget för att belasta kommunens resultat 2021 med
tillkommande pensionskostnader enligt förslag till beslut,
finns det behov av att besluta om det särskilt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 436/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra inlösen av del av
kommunens pensionsskuld med försäkringsbolag till en engångskostnad
om maximalt 75 miljoner kronor att belasta kommunens resultat 2021.
I likhet med övriga pensionskostnader, belastar ovanstående åtgärd
gemensam finansiering.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att
förbereda inlösen av pensionsskuld med en maximal resultateffekt om
75 miljoner kronor att belasta kommunens resultat 2021.
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-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-01 där följande
sammanfattning framgår:
Förslaget till beslut innebär ett första steg mot det Pensionsmål
kommunfullmäktige beslutade om i Budget 2022. Prognostiserat resultat
för 2021 medger att amortering på kommunens pensionsskuld kan
påbörjas redan i år.
Förslaget till tryggande av del av kommunens pensionsskuld via
försäkringslösning belastar resultatet 2021 med maximalt 75 mnkr och
den totala likviditetseffekten inklusive särskild löneskatt uppgår till cirka
340 mnkr.
Förslaget omfattar cirka 13% av kommunens totala pensionsskuld.
Sammanlagt innebär detta att ca 19% av kommunens totala
pensionsskuld (exklusive särskild löneskatt och upplupna
kostnader) tryggas via försäkringslösning efter genomförd inlösen 2020
och 2021.
Tryggandet av pensionerna är för den enskilde lika säkert som vid
tryggande via beskattningsrätten. Försäkringslösningen kan genomföras
inom ramen för befintligt avtal med Skandia Livförsäkrings AB som
utöver tryggande av pensionerna erbjuder en kvalificerad
kapitalförvaltning av pensionskapitalet med möjlighet till avkastning och
överskott som tillfaller kommunen, samtidigt som de etiska kraven på
kapitalförvaltningen möter de etiska kraven i Finanspolicy – Växjö
kommunkoncern.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschef
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§ 438

Dnr 2021-00621

Utrangering/nedskrivning inom tekniska nämndens
verksamhet
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar om nedskrivning i tekniska nämndens
anläggningsregister motsvarande 15 miljoner kronor. Kostnaden ska
belasta gemensam finansiering.
Bakgrund
Växjö kommuns anläggningstillgångar registreras i ett sidoordnat
system i ekonomisystemet Raindance, ett anläggningsregister. De
anläggningstillgångar Tekniska nämnden svarar för finns i detta register.
Registret hålls uppdaterat genom att kontinuerligt lägga in nya
anläggningar och utrangera de anläggningar som byts ut eller tas bort av
olika anledningar. En översyn av anläggningsregistret sker varje år och
hanteras vanligtvis inom tekniska nämndens egen ekonomi.
I samband med tekniska nämndens årliga genomgång av
anläggningsregistret noterades några projekt med nedlagda kostnader
tillhörande projekt som inte kommer att resultera i en investering, så
kallade förgäveskostnader. Dylika kostnader ska kostnadsföras. Därtill
har även noterats behov av utrangeringar för inventarier som slutligt
tagits ur bruk. Även dessa ska kostnadsföras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 440/2021 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige beslutar om nedskrivning i tekniska nämndens
anläggningsregister motsvarande 15 miljoner kronor. Kostnaden ska
belasta gemensam finansiering.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-10-18 där följande framgår:
Tekniska nämnden har i anläggningsregistret identifierat poster där det
finns behov av utrangering/nedskrivning. Dels finns nedlagda kostnader
som inte bedöms resultera i en investering, dels finns poster som tagits
ur bruk. I enlighet med gällande redovisningslagstiftning och god
redovisningssed ska dylika poster kostnadsföras då behovet
identifierats.
Posterna avser kommunövergripande utvecklingsprojekt. Mot bakgrund
av detta föreslår kommunstyrelsen att gemensam finansiering belastas
med kostnaden 2021.
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Yrkanden
Gunnar Storbjörk (S): Kommunstyrelsen beslutar att inte föreslå
kommunfullmäktige att besluta om nedskrivning i tekniska nämndens
anläggningsregister motsvarande 15 miljoner kronor.
Anna Tenje (M) med instämmande av Magnus P Wåhlin (MP) och Gunnar
Nordmark (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje ställer yrkandena mot varandra och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 439

Dnr 2021-00622

Princip: Värdering av riktningsmål i Växjö kommuns
budget
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar princip för värdering av riktningsmål i Växjö
kommuns budget.
Bakgrund
Växjö kommunkoncern följer sedan 2018 en ny styrmodell vilket ledde
till ett behov av att revidera tidigare gällande styrdokument. Växjö
kommuns styrmodell antogs av kommunfullmäktige 2020-02-25 och
våren 2021 publicerades styrmodellen vars syfte är att få en fördjupad
förståelse för hur Växjö kommunkoncerns verksamhetsstyrning
fungerar.
Styrmodellens olika moment och komponenter behöver i vissa fall
kompletteras med politiskt beslutade principer som tydliggör
regelverket. En av dessa principer är värdering av riktningsmål i Växjö
kommuns budget.
Principen innebär sammanfattningsvis:
• Koncerngemensamma riktningsmål styr all verksamhet,
• Växjö kommuns budget – det överordnade styrande
Dokumentet.
• Växjö kommuns budget vilar på fem huvudprocesser till
vilka riktningsmål kopplas.
• Kommunfullmäktige beslutar om vilka mål som ska styra
Verksamheten.
• Målen är av karaktären riktningsmål.
• Nyckeltal indikerar måluppfyllelse.
• Bedömning av måluppfyllelse sker på
kommunövergripande nivå med hjälp av nyckeltal.
• Nyckeltalen visar status och progression avseende
resultat, kvalitet och effektivitet.
• Nyckeltalen hämtas från nationell statistik. Lokala
nyckeltal kan förekomma.
• Måluppföljning görs vid bokslut då utfallen i nyckeltalen
kan beräknas.
• Varje nyckeltal tilldelas poäng och ställs i relation till
antalet nyckeltal för berört riktningsmål. Erhållet
medelvärde indikerar grad av måluppfyllelse.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 441/2021 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige antar princip för värdering av riktningsmål i Växjö
kommuns budget.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-12.
-Princip: Värdering av riktningsmål i Växjö kommuns budget.
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§ 440

Dnr 2021-00623

Ekonomistyrningsprincip: Hantering av
budgetavvikelser och krav på åtgärdsprogram
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar ekonomistyrningsprincip för hantering av
budgetavvikelser och krav på åtgärdsprogram.
Bakgrund
Växjö kommunkoncern följer sedan 2018 en ny styrmodell vilket ledde
till ett behov av att revidera tidigare gällande styrdokument. Växjö
kommuns styrmodell antogs av kommunfullmäktige 2020-02-25 och
våren 2021 publicerades styrmodellen vars syfte är att få en fördjupad
förståelse för hur Växjö kommunkoncerns verksamhetsstyrning
fungerar.
Styrmodellens olika moment och komponenter behöver i vissa fall
kompletteras med politiskt beslutade principer som tydliggör
regelverket. En av dessa principer är hantering av budgetavvikelser och
krav på åtgärdsprogram.
Principen innebär sammanfattningsvis:
• Nämndernas verksamhet ska bedrivas inom ramarna för beslutad
budget.
• Nämnden behandlar och tar ställning till ekonomisk uppföljning i
den månatliga rapporteringen.
• Prognosticeras överskott ska nämnden aktivt ta ställning till
behov av förebyggande åtgärder och extrasatsningar som främjar
en hållbar och långsiktig ekonomi.
• Prognosticeras underskott ska förvaltningschef presentera
förslag till åtgärder så att budget i balans vid årets slut uppnås.
• Nämnden ska vid förväntat underskott fatta beslut om åtgärder:
o Åtgärderna innebär balans vid årets slut – beslutet
översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
o Åtgärderna innebär inte balans vid året slut – nämnden
informerar kommunstyrelsen som i sin tur informerar
fullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 442/2021 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige antar ekonomistyrningsprincip för hantering av
budgetavvikelser och krav på åtgärdsprogram.
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-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-12.
-Ekonomistyrningsprincip: Hantering av budgetavvikelser och krav på
åtgärdsprogram

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
41 (102)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-11-30

§ 441

Dnr 2021-00624

Ekonomistyrningsprincip: Hantering av nämndernas
eget kapital
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar ekonomistyrningsprincip för hantering av
nämndernas eget kapital med följande revidering:
• Första meningen i stycke 4 ska ha följande lydelse:
Om nämnden har behov av att ianspråkta eget kapital ska detta
föregås av ett beslut i kommunstyrelsen.
Bakgrund
Växjö kommunkoncern följer sedan 2018 en ny styrmodell vilket ledde
till ett behov av att revidera tidigare gällande styrdokument. Växjö
kommuns styrmodell antogs av kommunfullmäktige 2020-02-25 och
våren 2021 publicerades styrmodellen vars syfte är att få en fördjupad
förståelse för hur Växjö kommunkoncerns verksamhetsstyrning
fungerar.
Styrmodellens olika moment och komponenter behöver i vissa fall
kompletteras med politiskt beslutade principer som tydliggör
regelverket. En av dessa principer är hantering av eget kapital.
Principen innebär sammanfattningsvis:
• Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas avvikelser mot
driftbudget ska överföras till nämndernas eget kapital.
• Kommunfullmäktige kan besluta om att föra nämndernas eget
kapital till gemensamt eget kapital.
• Negativt eget kapital ska täckas med motsvarande överskott de
närmast följande tre åren.
• Ianspråktagande av eget kapital ska föregås av beslut i
kommunstyrelsen, före nämndens beslut.
• Användande av eget kapital får endast användas till kostnader av
Engångskaraktär.
• Prognostiseras underskott ska nämnden som regel inte
genomföra nya satsningar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 443/2021 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige antar ekonomistyrningsprincip för hantering av
nämndernas eget kapital.
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-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-12.
-Ekonomistyrningsprincip: Hantering av nämndernas eget kapital
Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Ulf Hedin (M):
Kommunfullmäktige antar ekonomistyrningsprincip för hantering av
nämndernas eget kapital med följande revidering:
• Första meningen i stycke 4 ska ha följande lydelse:
Om nämnden har behov av att ianspråkta eget kapital ska detta
föregås av ett beslut i kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Oliver Rosengrens
yrkande.
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§ 442

Dnr 2021-00625

Ekonomistyrningsprincip: Hantering av ramjustering
mellan nämnder
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar ekonomistyrningsprincip för hantering av
ramjustering mellan nämnder.
Bakgrund
Växjö kommunkoncern följer sedan 2018 en ny styrmodell vilket ledde
till ett behov av att revidera tidigare gällande styrdokument. Växjö
kommuns styrmodell antogs av kommunfullmäktige 2020-02-25 och
våren 2021 publicerades styrmodellen vars syfte är att få en fördjupad
förståelse för hur Växjö kommunkoncerns verksamhetsstyrning
fungerar.
Styrmodellens olika moment och komponenter behöver i vissa fall
kompletteras med politiskt beslutade principer som tydliggör
regelverket. En av dessa principer är hantering av ramjustering mellan
nämnder.
Principen innebär sammanfattningsvis:
• Kommunfullmäktige fastställer nettobudgetanslag för
nämnderna.
• Kommunstyrelsens arbetsutskott kan göra ramjusteringar av
budgetteknisk karaktär:
• Omfördelning av budgeterade tilläggsanslag för årliga
lönekostnadsökningar.
• Förändringar i internränta vid inköp av mark under
innevarande budgetår.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 444/2021 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige antar ekonomistyrningsprincip för hantering av
ramjustering mellan nämnder.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-12.
-Ekonomistyrningsprincip: Hantering av ramjustering mellan nämnder
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§ 443

Dnr 2021-00601

Överenskommelse om Business Region Kronoberg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner till ärendet bilagd överenskommelse om
Business Region Kronoberg.
Bakgrund
Business Region Kronoberg (BRK) är en organiserad sammanslutning av
alla kommuner inom Kronoberg, samt Region Kronoberg. Syftet är att
främja utveckling och tillväxt där samarbetet skall bidra till en högre
effektivitet inom Regionen. Den bifogade överenskommelsen är en
vidareutveckling baserat på lärdomar från den första 3 åriga
samarbetsperioden mellan samma inblandade parter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 450/2021 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen godkänner till ärendet bilagd överenskommelse om
Business Region Kronoberg.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-04 där följande framgår:
Arbetet under den första samarbetsperioden har reviderats i Bilaga 1 för
att till större utsträckning motsvara den situation som BRK och verkar
inom. Överenskommelsen är utarbetat i samförstånd med övriga
kommuner och Region Kronoberg för att därigenom tydliggöra
ansvarsfördelning och förväntningar som grund för ett effektivt
samarbete under nästkommande 3 års period.
-Förslag till Överenskommelse om Business Region Kronoberg.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Näringslivschefen
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§ 444

Dnr 2021-00423

Ansökan om bidrag för skötsel av Källarbackens
fritidsområde, Brittatorp
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan med hänvisning till att
kommunstyrelsen inte har stöd för kulturverksamhet eller skötsel, samt
med hänvisning till kultur och fritidsnämndens tidigare beslut.
Brittatorps Andelsförening kan ansöka om Byapeng via det digitala
systemet Rbok för år 2022 och framledes, för samhällsföreningens
verksamhet.
Bakgrund
Brittatorps Andelsförening har inkommit med en ansökan till
Kommunstyrelsen om ett kulturbidrag för skötsel av området
Källarbacken.
Källarbacken är en samlingsplats för invånarna i samhället Brittatorp
sedan 1950-talet, belägen vid sjön Innaren. Marken ägs av en
privatperson men skötseln av området har ombesörjts av Brittatorps
Andelsförening.
Ansökan om bidrag uppfyller inte kultur - och fritidsnämndens kriterier
för kulturstöd som innefattar långsiktigt kulturstöd, projektstöd och
direktservice. Kulturstöd kan inte sökas till skötsel och drift av ett
fritidsområde som Källarbacken i Brittatorp. (Beslut av ordförande på
delegation av nämnden i juni 2021)
I en tidigare ansökan om bidrag för skötsel har man fått avslag med
anledning av att platsen enligt markägarens vilja inte längre är en
kommunal badplats och förvaltningen då inte längre har behov av
fortsatt skötsel på badplatsen. (Beslut i kultur och fritidsnämnden
november 2020).
Beslutsunderlag
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-10-19.
-Ansökan från Brittatorps Andelsförening.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
46 (102)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-11-30

Beslutet skickas till
Brittatorps Andelsförening
För kännedom
Kultur- och Fritidsförvaltningen
Utvecklingschefen
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§ 445

Dnr 2021-00512

Kommunens revisorers granskning av arbetet med
att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen översänder yttrande till kommunens revisorer enligt
kommunchefens skrivelse daterad 2021-10-25.
Bakgrund
Kommunens revisorer har låtit genomföra en fördjupad granskning av
arbetet att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier i Växjö
kommuns nämnder och styrelser. Syftet har varit att bedöma om
kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser bedriver ett strategiskt
arbete för att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier.
Kommunens revisorer har i § 152/2021 beslutat att godkänna
revisionsrapporten med tillhörande missiv och att skicka de vidare till
kommunstyrelsen och Växjö kommunföretag AB för yttrande senast 30
november.
I revisionsrapporten rekommenderas kommunstyrelsen, granskade
nämnder och bolagsstyrelser att
* tillse att en riskanalys avseende riskerna för oegentligheter
återkommande genomförs och dokumenteras.
* identifiera inom vilka områden/verksamheter/processer som det
finns behov av utökad samverkan internt och med externa aktörer i
syfte att förebygga oegentligheter.
* säkerställa att informations- och utbildningsinsatser avseende det
förebyggande arbetet mot oegentligheter tillhandahålls kontinuerligt till
både tjänstemän och förtroendevalda.
Utöver ovanstående rekommenderas kommunstyrelsen även att
* utifrån sin ledande och samordnare roll överväga utarbetande av
struktur för samlad analys utifrån de av nämnderna/bolagen
identifierade riskerna samt en struktur för koncernövergripande
samverkan avseende det förebyggande arbetet mot oegentligheter.
* tillse att riktlinjerna för representation och gåvor ses över och beslutas
av kommunfullmäktige.
* tillse att styrdokument inom området bisysslor fastställs politiskt.
Detta skulle stärka den formella styrningen inom området.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 462/2021 föreslagit följande:
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Kommunstyrelsen översänder yttrande till kommunens revisorer enligt
kommunchefens skrivelse daterad 2021-10-25.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-10-25.
-Kommunens revisorers beslut i § 152/2021
- Missiv - Kommunens revisorers granskning av arbetet att motverka
fusk, oegentligheter och bedrägerier
-Rapport KPMG - Granskning av arbetet att motverka fusk,
oegentligheter och bedrägerier
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
För kännedom
Samtliga nämnder, styrelser och Värends räddningstjänstförbund
Säkerhetschefen
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§ 446

Dnr 2021-00437

Skrivelse angående att inrätta funktion mot
välfärdsfusk - Tomas Thornell (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att kommunkoncernen
bedriver även flertal kontrollsystem för att hitta dessa risker och brott
genom tex. checklistor, bakgrundskontroller, attesträtt och
delegationsordning. För att upptäcka och hindra pågående fusk,
oegentligheter och bedrägerier finns även flera sätt att reagera och
larma. Medborgare kan till exempel ”lämna synpunkter, beröm och
klagomål” på vaxjo.se eller anmäla till kommunkoncernens
visselblåsarfunktion. Det förebyggande arbetet stärks arbetet av
kommunkoncernens kultur och värdegrund där en stark säkerhetskultur
i organisationen gör att våra medarbetare granskar och ifrågasätter
vilket gör att risken för dessa händelser minskar.
En koncernövergripande samordningsfunktion ökar risken för att alla
medarbetares egna ansvar underbyggs och att medarbetare förlitar sig
på samordnaren istället för att ta eget ansvar. Därför kommer vi fortsatt
hantera detta inom ordinarie tillitbaserade styrning och uppföljning
istället för att inrätta en övergripande funktion
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Den 8 augusti 2021 lämnade Tomas Thornell (S) in en skrivelse med
yrkande att införa en funktion på kommunledningsförvaltningen mot
välfärdsfusk. Funktionen ska arbeta med att identifiera och stoppa
välfärdsfusk med bland annat koppling till organiserad brottslighet. Den
ska stärka samarbetet mellan förvaltningarna och bolagen samt öka
samordningen med nationella myndigheter. Exempel på fusk som
funktionen ska motverka och upptäcka är fusk med föreningsbidrag,
assistansfusk samt vid fusk eller felaktigheter gällande våra
upphandlingar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 463/2021 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att kommunkoncernen
bedriver även flertal kontrollsystem för att hitta dessa risker och brott
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genom tex. checklistor, bakgrundskontroller, attesträtt och
delegationsordning. För att upptäcka och hindra pågående fusk,
oegentligheter och bedrägerier finns även flera sätt att reagera och
larma. Medborgare kan till exempel ”lämna synpunkter, beröm och
klagomål” på vaxjo.se eller anmäla till kommunkoncernens
visselblåsarfunktion. Det förebyggande arbetet stärks arbetet av
kommunkoncernens kultur och värdegrund där en stark säkerhetskultur
i organisationen gör att våra medarbetare granskar och ifrågasätter
vilket gör att risken för dessa händelser minskar.
En koncernövergripande samordningsfunktion ökar risken för att alla
medarbetares egna ansvar underbyggs och att medarbetare förlitar sig
på samordnaren istället för att ta eget ansvar. Därför kommer vi fortsatt
hantera detta inom ordinarie tillitbaserade styrning och uppföljning
istället för att inrätta en övergripande funktion
-Kommunchefens yttrande daterat 2021-11-10.
Yrkanden
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Tomas Thornell (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra 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 Tomas Thornells yrkande
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 8 röster
mot 7 röster för Tomas Thornells yrkande.
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Omröstningstabell
Ledamöter
Andreas Olsson (C)
Malin Lauber (S)
Oliver Rosengren, (M)
Pernilla Tornéus (M)
Ulf Hedin, (M)
Jon Malmqvist, (KD)
Gunnar Nordmark, (L)
Magnus P Wåhlin, (MP)
Julia Berg (S)
Martin Edberg, (S)
Rose-Marie Holmqvist,
(S)
Tomas Thornell, (S)
Maria Garmer, (V)
Conny Lindahl, (SD)
Anna Tenje (M),
ordförande

Tjänstgörande ersättare
Thomas Magnusson (C)

Ja
Ja

Nej

Avstår

Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Gunnar Storbjörk (S)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Beslutet skickas till
För kännedom
Tomas Thornell
Säkerhetschefen
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§ 447

Dnr 2021-00533

Revidering av reglementen med anledning av ny
samhällsbyggnadsförvaltning
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 5 i tekniska nämndens
reglemente ska ha följande lydelse:
• Tekniska nämndens förvaltningsorgan är
samhällsbyggnadsförvaltningen
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 6 i byggnadsnämndens
reglemente ska ha följande lydelse:
• Byggnadsnämndens förvaltningsorgan är
samhällsbyggnadsförvaltningen
3. Kommunfullmäktige beslutar att följande lydelse under avsnitt 4 i
byggnadsnämndens reglemente ska tas bort:
• bidrag till anpassning och återställning av bostäder enligt
lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m
4. Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 6 i miljö och
hälsoskyddsnämndens reglemente ska ha följande lydelse:
• Miljö- och hälsoskyddsnämndens förvaltningsorgan är
samhällsbyggnadsförvaltningen
5. Kommunfullmäktige beslutar att avsnittet 10 i kommunstyrelsens
reglemente ska ha följande lydelse:
• Kommunstyrelsens förvaltningsorgan är
kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Sistnämnda i frågor som
rör mark- och exploatering samt övergripande planering.
Ändringarna i reglementena gäller från och med den 1 januari 2022.
Bakgrund
I kommunfullmäktiges budget för 2021 framgår att en sammanhållen
samhällsbyggnadsförvaltning ska bildas. Detta innebär en
sammanslagning av de förvaltningar som jobbar i
samhällsbyggnadsprocessen, det vill säga tekniska förvaltningen,
planeringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen,
stadsbyggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret.
Ett projekt har tillskapats för att understödja bildandet av den nya
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förvaltningen. Inom ramen för projektet ingår ett delprojekt som bland
annat innefattar formaliaöversyn av de berörda nämndernas
reglementen.
Befintliga reglementen har analyserats för att se vilka eventuella
förändringar som behöver göras i reglementena med anledning av
bildandet av förvaltningen. Resultatet av denna analys är att
nämndernas och kommunstyrelsens reglementen föreslås ändras i den
del som rör nämndernas och kommunstyrelsens förvaltningsorgan.
Förslag till nya reglementen har skickats ut till nämnderna för beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 464/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 5 i tekniska nämndens
reglemente ska ha följande lydelse:
• Tekniska nämndens förvaltningsorgan är
samhällsbyggnadsförvaltningen
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 6 i byggnadsnämndens
reglemente ska ha följande lydelse:
• Byggnadsnämndens förvaltningsorgan är
samhällsbyggnadsförvaltningen
3. Kommunfullmäktige beslutar att följande lydelse under avsnitt 4 i
byggnadsnämndens reglemente ska tas bort:
• bidrag till anpassning och återställning av bostäder enligt
lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m
4. Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 6 i miljö och
hälsoskyddsnämndens reglemente ska ha följande lydelse:
• Miljö- och hälsoskyddsnämndens förvaltningsorgan är
samhällsbyggnadsförvaltningen
5. Kommunfullmäktige beslutar att avsnittet 10 i kommunstyrelsens
reglemente ska ha följande lydelse:
• Kommunstyrelsens förvaltningsorgan är
kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Sistnämnda i frågor som
rör mark- och exploatering samt övergripande planering.
Ändringarna i reglementena gäller från och med den 1 januari 2022.
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-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-08 där bland annat följande
framgår:
De berörda nämnderna har tillstyrkt förslagen till nya reglementen och
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om nya reglementen.
Byggnadsnämnden har utöver ändringen av förvaltningsorgan också
föreslagit en ändring av reglementet gällande bostadsanpassningsbidrag
då den uppgiften sedan lång tid tillbaka hanteras av omsorgsnämnden.
För kommunstyrelsens del föreslås en uppdelning på två olika
förvaltningsorgan. Detta med anledning av att planeringsavdelningen,
med undantag för lokalförsörjningsgruppen, flyttas till den nya
samhällsbyggandsförvaltningen samtidigt som det politiska ansvaret för
avdelningens frågor ligger kvar på kommunstyrelsen.
I förslaget kvarstår kommunledningsförvaltningen som
förvaltningsorgan med tillägget att samhällsbyggnadsförvaltningen är
förvaltningsorgan i de frågor som rör mark- och exploatering samt
övergripande planering.
Inga ytterligare ändringar av reglementena behöver göras utifrån
bilande av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 då
samhällsbyggnadsförvaltningen bildas
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§ 448

Dnr 2021-00588

Lokalprojekt - Ny förskola Braås, Ängslyckan,
nybyggnation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige godkänner:
- Utbildningsnämndens beslut i § 153/2021.
- VKAB styrelsebeslut § XX/2021
- Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vidingehem AB, tillsammans
med Kommunledningsförvaltningen, att genomföra byggnation av
tillagningskök på nya Ängslyckans förskola, Braås för en
investeringsutgift på 9 Mkr baserad på anbud och en årshyra på cirka
880 tkr/år.
Total investeringsutgift för projektet är 69 Mkr kronor med en
tillkommande total hyra på cirka 5,5 Mkr kronor per år.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt ovan, uppdra åt Vidingehem AB, tillsammans med
Kommunledningsförvaltningen, att genomföra byggnation av
tillagningskök på nya Ängslyckans förskola, Braås för en
investeringsutgift på 9 Mkr baserad på anbud och en årshyra på cirka
880 tkr/år.
Bakgrund
Nuvarande Ängslyckans förskola har idag fyra avdelningar. Förskolan är
byggd på 1970-talet och inga tidigare genomgripande renoveringar är
genomförda. Nuvarande lokaler är i behov av renovering och uppfyller
inte dagens energikrav eller verksamhetens behov av ändamålslokaler.
Utredningar av befintlig byggnad pekar på att åtgärderna för att uppnå
kommunens nu gällande krav på verksamhetslokaler skulle bli för
omfattande och kostnadsdrivande.
Behov finns för att se över lokalerna eller att en alternativ lösning tas
fram. Utöver Ängslyckan finns förskolebarnen i Braås i den sedan 2018
klara förskolan Sjöborgsvägen samt i ett antal olika lokaler på Braås
skola.
Förvaltningen har sett ett behov av att genomförda åtgärder avseende
lokalsituationen i Braås för förskolan vid Braås skola och Ängslyckan. En
ny lokalisering av förskola på tomten skulle frigöra även yta för skolan i
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Braås.
En ny förskola, omfattandes 150 platser skulle innebära att all
förskoleverksamhet i Braås kan samlas till två enheter: Sjöborgsvägen
och ny förskola på skoltomten.
Beslutsunderlag
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) kommer besluta om ärendet vid sitt
möte den 14 december.
Arbetsutskottet har i § 449/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner:
- Utbildningsnämndens beslut i § 153/2021.
- VKAB styrelsebeslut § XX/2021
- Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vidingehem AB, tillsammans
med Kommunledningsförvaltningen, att genomföra byggnation av
tillagningskök på nya Ängslyckans förskola, Braås för en
investeringsutgift på 9 Mkr baserad på anbud och en årshyra på cirka
880 tkr/år.
Total investeringsutgift för projektet är 69 Mkr kronor med en
tillkommande total hyra på cirka 5,5 Mkr kronor per år.
2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, uppdra åt Vidingehem AB,
tillsammans med Kommunledningsförvaltningen, att genomföra
byggnation av tillagningskök på nya Ängslyckans förskola, Braås för en
investeringsutgift på 9 Mkr baserad på anbud och en årshyra på cirka
880 tkr/år.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-02 där följande framgår:
Förslaget är att en ny förskola med 150 platser tillskapas på skoltomten i
Braås i syfte att ersätta nuvarande Ängslyckans förskola, förskolan 44:an
och de delar av skolan som idag används som förskola.
Total yta för nybyggnation är 1779 m2 (BRA) och fördelas 1651 m2
förskola, 128 m2 tillagningskök.
Den nya byggnaden placeras på befintlig skoltomt, väster om nuvarande
förskola. Detta gör att det inte finns behov av ersättningslokaler för
skolans eller kökets verksamhet under byggnationstiden.
I samband med att föreslagen placering på tomt har det även
genomförts en arkeologisk undersökning av marken norr om föreslagen
placering utifrån en dokumenterad fornåker. Även utredning avseende
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träd på eller invid föreslagen placering är genomförd. Bägge
utredningarna är genomförda på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs
län.
Efter nybyggnation rivs byggnaden för nuvarande Ängslyckans förskola.
Projektets totala investeringsutgift är enligt anbud 69 Mkr och fördelas
enligt följande:
- Förskola 60 Mkr
- Tillagningskök 9 Mkr
Restvärden 2021-12-31 för den byggnad som kommer att rivas omfattar
totalt 1,1 Mkr. Avskrivningstakten kommer att ökas från 2022. Eventuellt
kvarvarande restvärde kommer utrangeras enligt kommunkoncernens
riktlinjer då befintliga byggnader rivs och faktureras hyresgäst.
Arbetet med den nya skolan beräknas inledas under vårvintern 2022.
Nya förskolan beräknas tas i drift sommaren 2023. Därefter rivs befintlig
förskolebyggnad. Projektet avslutas höst/vinter 2023.
- Utbildningsnämndens beslut i § 153/2021.
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§ 449

Dnr 2021-00607

Förlängning av styrgrupp för ICLD-projekt med
Komuna Vushtrri, Kosovo 2022-2024
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om en förlängning av
styrgrupp för ICLD-projekt i Kosovo
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram och
lämna in ansökan. Ansökan tas fram av Institutet för lokal och
regional demokrati (ID) i samråd med befintlig styrgrupp.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att underteckna
ansökningar, ekonomiska redovisningar och övriga handlingar
inom ramen för projektet.
Bakgrund
Växjö kommun deltar sedan 2013 i ett Kommunalt Partnerskap
tillsammans med Komuna Vushtrri, Kosovo. Det aktuella partnerskapet
finansieras via svenska ICLD (Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati) - ägt av Sida och SKR tillsammans - som har uppgiften att ge
stöd till svenska kommuner som vill samarbeta internationellt och verka
i linje med FN:s Agenda 2030. Sedan start har sju gemensamma projekt
genomförts, vilka fullt ut bygger på jämlika parter, ömsesidighet,
vinna/vinna och ett resultatdrivet samarbete.
Vid möten och avstämningar med den politiska styrgruppen för
partnerskapet i september 2021, har båda parter ställt sig positiva till att
förlänga dagens styrgrupp med två nya år (juli 2022 till juni 2024).
Nuvarande styrgrupp löper till sommaren 2022 och behöver därefter
förlängas genom ny ansökan. Den politiska styrgruppen är obligatorisk
så länge parterna har pågående projekt, totalt två projekt är pågående.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 478/2021 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om en förlängning av
styrgrupp för ICLD-projekt i Kosovo
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram och
lämna in ansökan. Ansökan tas fram av Institutet för lokal och
regional demokrati (ID) i samråd med befintlig styrgrupp.
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3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att underteckna
ansökningar, ekonomiska redovisningar och övriga handlingar
inom ramen för projektet.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-09 där bland annat följande
framgår:
Sedan start har parterna initierat och genomfört totalt sju projekt
tillsammans med fokus på bland annat miljö- och avfallshantering,
tillgänglighet, socialt entreprenörskap, organisering och utveckling av
daglig verksamhet, demokratiutveckling genom fullmäktige och
Kontaktcenter – utveckling av service och tillgänglighet. Med stöd från
ICLD:s program får Växjö, och övriga kommuner, möjlighet att jobba
internationellt, omvärldsbevaka, studera ’best practices’ metodutveckla
och testa nya arbetssätt för att, på så sätt, stärka såväl
kommunorganisationen som dess medarbetare.
Ny styrgruppsansökan föreslås lämnas in av Växjö kommun till ICLD:s
ansökningsdeadline den 15 mars 2022. Själva ansökan skrivs fram av
Institutet för lokal och regional demokrati (ID) utifrån behov, viljor och
synpunkter från de två parterna.
Växjö kommuns medverkan i den politiska styrgruppen finansieras
genom nedlagd arbetstid från de två politiska representanterna. Det
krävs ingen övrig ekonomisk medfinansiering från Växjö kommuns sida,
utan ICLD står för tillkommande kostnader såsom resor, lokala
transporter, mat, boende, traktamente, vaccination, tryckkostnader
samt samordning via svensk koordinator. Kostnaden för ID:s arbete med
att skriva fram den nya ansökan bekostas av Växjö kommun, och uppgår
till 21 600 kr.
Den nya styrgruppsansökan kommer att sätta ramarna för styrgruppens
arbete under 2022-2024. Styrgruppen samlar, som redan angetts,
ledande politiker från de två parterna och kommer även fortsättningsvis
att ha en strategisk och stöttande roll för de projekt som pågår. De
gemensamma styrgruppsmötena kommer att hållas halvårsvis, där
mötena kan växla mellan digitala träffar och fysiska sammankomster på
plats i Sverige och Kosovo.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Institutet för lokal och regional demokrati (ID)
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§ 450

Dnr 2021-00593

Förlängning av politisk styrgrupp (2022-2024)
avseende pågående partnerskap med JB Marks
Local Municipality, Sydafrika
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om förlängning av politisk
styrgrupp 2022–2024 för pågående kommunalt partnerskap med
JB Marks Local Municipality, Sydafrika.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram och
lämna in ansökan. Ansökan tas fram av Institutet för lokal och
regional demokrati (ID) i samråd med befintlig styrgrupp.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att underteckna
ansökningar, ekonomiska redovisningar och övriga handlingar
inom ramen för projektet
Bakgrund
Växjö kommun deltar, sedan 2004/2005, i ett Kommunalt Partnerskap
tillsammans med Älmhults kommun (deltar sedan 2018) och JB Marks
Local Municipality (Sydafrika). Det aktuella partnerskapet finansieras via
svenska ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) - ägt av
Sida och SKR tillsammans - som har uppgiften att ge stöd till svenska
kommuner som vill samarbeta internationellt och verka i linje med FN:s
Agenda 2030. Sedan start har 43 gemensamma projekt och förstudier
genomförts, vilka fullt ut bygger på jämlika parter, ömsesidighet,
vinna/vinna och ett resultatdrivet samarbete.
Vid möten och avstämningar med den politiska styrgruppen (Monitoring
Committee) för partnerskapet i augusti-september 2021, har samtliga
tre parter ställt sig positiva till att förlänga dagens styrgrupp med två
nya år (juli 2022 till juni 2024). Nuvarande styrgrupp löper till sommaren
2022 och behöver därefter förlängas genom ny ansökan. Den politiska
styrgruppen är obligatorisk så länge parterna har pågående
projekt/förstudier, där de senare idag uppgår till totalt fyra.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 477/2021 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om förlängning av politisk
styrgrupp 2022–2024 för pågående kommunalt partnerskap med
JB Marks Local Municipality, Sydafrika.
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2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram och
lämna in ansökan. Ansökan tas fram av Institutet för lokal och
regional demokrati (ID) i samråd med befintlig styrgrupp.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att underteckna
ansökningar, ekonomiska redovisningar och övriga handlingar
inom ramen för projektet.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-09 där följande framgår:
Sedan start har parterna initierat och genomfört totalt 43 projekt och
förstudier tillsammans med fokus på bland annat arbetsmarknad/
sysselsättning, social välfärd, stadsplanering, miljö, kultur, omsorg,
IT/kommunikation och hållbar energiförsörjning. Med
stöd från ICLD:s program får Växjö, och övriga kommuner, möjlighet att
jobba internationellt, omvärldsbevaka, studera ’best practices’
metodutveckla och testa nya arbetssätt för att, på så sätt, stärka såväl
kommunorganisationen som dess medarbetare.
Ny styrgruppsansökan föreslås lämnas in av Växjö kommun till ICLD:s
ansökningsdeadline den 15 mars 2022. Själva ansökan skrivs fram av
Institutet för lokal och regional demokrati (ID) utifrån behov, viljor och
synpunkter från de tre parterna.
Växjö kommuns medverkan i den politiska styrgruppen finansieras
genom nedlagd arbetstid från de två politiska representanterna. Det
krävs ingen övrig ekonomisk medfinansiering från Växjö kommuns sida,
utan ICLD står för tillkommande kostnader såsom resor, lokala
transporter, mat, boende, traktamente, vaccination, tryckkostnader
samt samordning via svensk koordinator. Kostnaden för ID:s arbete med
att skriva fram den nya ansökan delas lika mellan Växjö och Älmhult, och
uppgår för Växjö kommuns del till 10 800 kr.
Den nya styrgruppsansökan kommer att sätta ramarna för styrgruppens
arbete under 2022-2024. Styrgruppen samlar, som redan angetts,
ledande politiker från de tre parterna och kommer även fortsättningsvis
att ha en strategisk och stöttande roll för de projekt som pågår. De
gemensamma styrgruppsmötena kommer att hållas halvårsvis, där
mötena kan växla mellan digitala träffar och fysiska sammankomster på
plats i Sverige och Sydafrika.
-Kommunstyrelsen i Älmhults kommun har i § 210/2021 beslutat att
ansöka om förlängning av politisk styrgrupp 2022–2024 för pågående
kommunalt partnerskap med Sydafrika.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Älmhults kommun
Institutet för lokal och regional demokrati (ID)
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§ 451

Dnr 2021-00631

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
med anledning av nya regler för allmänna
handlingar (förskottsbetalning)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunchefen delegera rätten att
besluta att avgifterna i ett enskilt fall enligt § 5 i dokumentet ”Avgifter
för kopior och avskrifter av allmänna handlingar” ska betalas helt eller
delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 179/2021 beslutat att revidera dokumentet
"Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar". I dokumentet
stipuleras nu följande i § 5 om Förskottsbetalning: "Nämnd eller styrelse
får i ett enskilt fall besluta att avgifterna enligt denna taxa ska betalas
helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut."
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 479/2021 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunchefen delegera rätten att
besluta att avgifterna i ett enskilt fall enligt § 5 i dokumentet ”Avgifter
för kopior och avskrifter av allmänna handlingar” ska betalas helt eller
delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-17 där följande framgår:
Av praktiska skäl behöver rätten att besluta om förskottsbetalning i ett
enskilt fall delegeras vidare från styrelsen, framförallt då en begäran om
allmän handling ska hanteras skyndsamt. Under vissa perioder kan det
dessutom begäras ut ett stort antal handlingar vilket skulle göra det
oskäligt att sammankalla styrelsen för att hantera sådana ärenden.
Detta beslut bedöms inte har andra konsekvenser än de som redogjorts
för i kommunstyrelsens beredning av ärendet om revidering av ”Avgifter
för kopior och avskrifter av allmänna handlingar”.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
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§ 452

Dnr 2021-00507

Infrastrukturdepartementets remiss av rapporten
Bromma flygplats - underlag för avveckling av drift
och verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande yttrande:
Växjö kommun tar ställning emot en förtida avveckling av Stockholm
Bromma Airport då bedömningen är att det blir en negativ påverkan på
det lokala och regionala näringslivet. Det är viktigt med tillgänglighet,
effektiv transport, och framförallt möjligheten till de resor som är
affärskritiska och kräver fysiska möten. Bromma erbjuder inte bara en
citynära flygplats, utan även en flygplats där flödet är snabbt och
effektivt – något som Stockholm Arlanda Airport inte erbjuder idag.
För näringslivet, berörda kommuner, och regioner är det viktigt att
tillhandahålla en strategisk knytpunkt. Att effektivt kunna samverka och
kommunicera är en viktig förutsättning för att främja samhällets
utveckling och konkurrenskraft.
Den föreslagna tidplanen, 3 till 5 år, är snävt tilltagen. Växjö Kommun vill
understryka vikten av, att om avvecklingen genomförs, att den sker i god
ordning så att förutsättningarna för regionala flyg mellan Växjö Småland
Airport och Stockholm Arlanda Airport inte försämrar tillgängligheten
eller attraktiviteten för vår region för såväl näringsliv som för invånare.
Reservationer
Maria Garmer (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Klimatet kräver en snabb omställning och samtliga samhällssektorer
behöver bli fossilfria. Det är ohållbart med ett ökat antal flygresor,
oavsett om det någon gång i framtiden går att driva flygplan med
biobränsle eller el. Ett led i detta är att flyget måste prioriteras ner och
andra färdmedel prioriteras upp. Det är ohållbart att inte verka för att
minska antalet flygresor. Att avveckla Bromma flygplats skulle bidra till
minskade utsläpp från flygsektorn och ge en konkurrensfördel till tåg
och andra färdmedel. En majoritet av avgångarna från Bromma flygplats
är inrikesflyg som dessutom ofta går till platser som lätt går att nå med
tåg. Att avveckla flygplatsen är därför ett viktigt steg i omställningen till
mer hållbara transporter i Sverige, det är dessutom symboliskt viktigt
att klimatet överordnas andra frågor. Vänsterpartiet ser positivt på en
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förtida nedstägning av Bromma Stockholm Airport. Med anledning av
detta reserverar sig Vänsterpartiet mot remissvaren gällande
Infrastrukturdepartementets rapporten Bromma flygplats – underlag för
avveckling av drift och verksamhet och remissvar gällande
Näringsdepartementets Swedavia AB:s sammanfattning av begärd
konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm
Airport.
Magnus P Wåhlin (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Miljöpartiet de gröna förordar att kommunen ställer sig positiv till en
förtida avveckling av Stockholm Bromma Airport. Utredaren påpekar att
flygbranschen har påverkats stort av pandemin och att sannolikheten att
vi återgår till tidigare nivåer för flygresande är ganska små och den
nuvarande situationen ”radikalt tvingar till omtänkande”. För
miljöpartiet ser vi att en grön omstart av samhället ger möjlighet att
justera vårt resande till ett mer klimatsmart förhållningssätt där resor
med tåg premieras och fler möten sker digitalt. Att i förtid avveckla
Stockholm Bromma Airport är en nödvändig åtgärd för att minska
Sveriges klimatpåverkan.
Ledamöterna för Socialdemokraterna i reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Växjö Kommun har av Regeringskansliet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Statsrådet Tomas Eneroth beslutade den 27 april 2021 att tillkalla en
bokstavsutredare med uppdrag att ta fram underlag inför en avveckling
av driften av och verksamheterna vid Bromma flygplats. Med anledning
av uppdraget mottog Växjö Kommun en skrivelse från
Infrastrukturdepartementet som besvarades den 27 juni 2021. Växjö
Kommun, tillsammans med övriga ägare av Växjö Småland Airport AB,
ställde sig kritisk till en avveckling av Bromma flygplats ur ett regionalt
tillväxtperspektiv.
Därefter har utredaren överlämnat betänkandet Bromma flygplats underlag för avveckling av drift och verksamhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 480/2021 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande yttrande:
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Växjö kommun tar ställning emot en förtida avveckling av Stockholm
Bromma Airport då bedömningen är att det blir en negativ påverkan på
det lokala och regionala näringslivet. Det är viktigt med tillgänglighet,
effektiv transport, och framförallt möjligheten till de resor som är
affärskritiska och kräver fysiska möten. Bromma erbjuder inte bara en
citynära flygplats, utan även en flygplats där flödet är snabbt och
effektivt – något som Stockholm Arlanda Airport inte erbjuder idag.
För näringslivet, berörda kommuner, och regioner är det viktigt att
tillhandahålla en strategisk knytpunkt. Att effektivt kunna samverka och
kommunicera är en viktig förutsättning för att främja samhällets
utveckling och konkurrenskraft.
Den föreslagna tidplanen, 3 till 5 år, är snävt tilltagen. Växjö Kommun vill
understryka vikten av, att om avvecklingen genomförs, att den sker i god
ordning så att förutsättningarna för regionala flyg mellan Växjö Småland
Airport och Stockholm Arlanda Airport inte försämrar tillgängligheten
eller attraktiviteten för vår region för såväl näringsliv som för invånare.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-10 där följande
sammanfattning framgår:
Växjö Kommun äger Växjö Småland Airport AB, tillsammans med Region
Kronoberg och Alvesta kommun. Flygplatsen har trafik till och från
Bromma flygplats. Växjö kommun vidhåller alltjämt de synpunkter som
överlämnades i en skrivelse med anledning av utredning om Bromma
flygplats daterad 27 juni 2021.
- Den koppling till Stockholm som Växjö Småland Airport erbjuder
näringslivet genom Bromma flygplats är av avsevärd betydelse för
att näringslivet och den långsiktiga ekonomiska tillväxten i
regionen ska förstärkas.
- För kommunen är det viktigt med effektiv transport till
Stockholm där Bromma idag erbjuder en citynära flygplats, men
även en flygplats där flödet är snabbt och effektivt - något
Stockholm Arlanda Airport inte kan erbjuda idag.
- Utredning och beslut av förtida avveckling kommer vid en
olämplig tidpunkt, då läget inom flyget är svårt pga. av en fortsatt
påverkan av pandemin.
- Bromma flygplats har ett linjenät med mindre flygplanstyper som
lämpar sig för många destinationer runt om i Sverige. De mindre
planen är även mer miljövänliga.
- Det finns en risk att den utveckling som planeras för Stockholm
Arlanda Airport fokuserar på utrikestrafik och transfer, och
därmed i för lite ser till de värden som punkt till punkt resenärer
värdesätter – särskilt de som reser över dagen. Trafik till mindre
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orter riskerar att inte prioriteras tillräckligt i framtida utveckling
av Stockholm Arlanda Airport.
- Den föreslagna tidplanen, 3–5 år, är snävt tilltagen. Växjö
Kommun vill understryka vikten av, att om avvecklingen
genomförs, att den sker i god ordning så att förutsättningarna för
regionala flyg mellan Växjö Småland Airport och Stockholm
Arlanda Airport inte försämrar tillgängligheten eller
attraktiviteten för vår region för såväl näringsliv som för
invånare.
Yrkanden
Tomas Thornell (S): Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Växjös behov av flyg till och från huvudstaden samt vidare resa ut i
landet och världen måste kunna tillgodoses även framöver. Att samla
flyget på en flygplats i Stockholmsområdet kommer att stärka såväl
Växjö, Kronoberg som landet. Det är varken kapacitetsmässigt eller
miljömässigt smart med två citynära flygplatser i Stockholmsområdet.
Det är viktigt att poängtera att en avveckling av Bromma flygplats inte
ska ske på bekostnad av sämre tillgång till flyg ut i landet och världen
från och till Stockholm. Arlanda är en viktig hub. En avveckling måste
ske i god ordning så att kapaciteten på Arlanda är säkrad.
Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Växjö kommun tillstyrker förslaget om en förtida nedstägning av
Bromma Stockholm Airport. Att avveckla Bromma flygplats skulle bidra
till minskade utsläpp från flygsektorn och ge en konkurrensfördel till tåg
och andra färdmedel. En majoritet av avgångarna från Bromma flygplats
är inrikesflyg som dessutom ofta går till platser som lätt går att nå med
tåg. Att avveckla flygplatsen är därför ett viktigt steg i omställningen till
mer hållbara transporter i Sverige, det är dessutom symboliskt viktigt
att klimatet överordnas andra frågor.
Klimathotet är akut och att vi måste ställa om så att människor har
möjlighet att färdas på hållbara sätt. Då måste flyget prioriteras ner, och
andra färdmedel prioriteras upp. Det är ohållbart att inte verka för att
minska antalet flygresor, vilket gäller även om det någon gång i
framtiden går att driva flygplan med biobränsle eller el. Antalet
flygplatser i Sverige måste anpassas efter behov som bygger på
samhällsnytta och krisberedskap.
Magnus P Wåhlin (MP): Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Växjö kommun ställer sig positiv till en förtida avveckling av Stockholm
Bromma Airport. Utredaren påpekar att flygbranschen har påverkats
stort av pandemin och att sannolikheten att vi återgår till tidigare nivåer
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för flygresande är ganska små och den nuvarande situationen ”radikalt
tvingar till omtänkande”. För miljöpartiet ser vi att en grön omstart av
samhället ger möjlighet att justera vårt resande till ett mer klimatsmart
förhållningssätt där resor med tåg premieras och fler möten sker
digitalt. Att i förtid avveckla Stockholm Bromma Airport är en nödvändig
åtgärd för att minska Sveriges klimatpåverkan.
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Ulf Hedin (M), Anna Tenje (M)
och Conny Lindahl (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
Infrastrukturdepartementet
För kännedom
Näringslivschefen
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§ 453

Dnr 2021-00525

Socialdepartementets remiss av Socialstyrelsens
författningsförslag i rapporten Öppna insatser utan
samtycke
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att Växjö kommun lämnar yttrande över
remissen i enlighet med nämnden för arbete och välfärds yttrande i
ärendet.
Bakgrund
Växjö kommun är remissinstans för Socialdepartementets remiss av
Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna insatser utan
samtycke
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 482/2021 föreslagit att kommunstyrelsen
beslutar att Växjö kommun lämnar yttrande över remissen i enlighet
med nämnden för arbete och välfärds yttrande i ärendet.
-Nämnden för arbete och välfärds yttrande i ärendet.

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 455

Dnr 2021-00508

Näringsdepartementets remiss av Swedavia AB:s
sammanfattning av begärd konsekvensanalys
avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm
Airport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande yttrande:
Växjö kommun tar ställning emot en förtida avveckling av Bromma
flygplats då bedömningen är att det blir en negativ påverkan på det
lokala och regionala näringslivet. Det är viktigt med tillgänglighet,
effektiv transport, och framförallt möjligheten till de resor som är
affärskritiska och kräver fysiska möten. Bromma erbjuder inte bara en
citynära flygplats, utan även en flygplats där flödet är snabbt och
effektivt – något som Stockholm Arlanda Airport inte erbjuder idag.
Reservation
Maria Garmer (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Klimatet kräver en snabb omställning och samtliga samhällssektorer
behöver bli fossilfria. Det är ohållbart med ett ökat antal flygresor,
oavsett om det någon gång i framtiden går att driva flygplan med
biobränsle eller el. Ett led i detta är att flyget måste prioriteras ner och
andra färdmedel prioriteras upp. Det är ohållbart att inte verka för att
minska antalet flygresor. Att avveckla Bromma flygplats skulle bidra till
minskade utsläpp från flygsektorn och ge en konkurrensfördel till tåg
och andra färdmedel. En majoritet av avgångarna från Bromma flygplats
är inrikesflyg som dessutom ofta går till platser som lätt går att nå med
tåg. Att avveckla flygplatsen är därför ett viktigt steg i omställningen till
mer hållbara transporter i Sverige, det är dessutom symboliskt viktigt
att klimatet överordnas andra frågor. Vänsterpartiet ser positivt på en
förtida nedstägning av Bromma Stockholm Airport. Med anledning av
detta reserverar sig Vänsterpartiet mot remissvaren gällande
Infrastrukturdepartementets rapporten Bromma flygplats – underlag för
avveckling av drift och verksamhet och remissvar gällande
Näringsdepartementets Swedavia AB:s sammanfattning av begärd
konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm
Airport.
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Magnus P Wåhlin (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Miljöpartiet de gröna förordar att kommunen ställer sig positiv till en
förtida avveckling av Stockholm Bromma Airport. Utredaren påpekar att
flygbranschen har påverkats stort av pandemin och att sannolikheten att
vi återgår till tidigare nivåer för flygresande är ganska små och den
nuvarande situationen ”radikalt tvingar till omtänkande”. För
miljöpartiet ser vi att en grön omstart av samhället ger möjlighet att
justera vårt resande till ett mer klimatsmart förhållningssätt där resor
med tåg premieras och fler möten sker digitalt. Att i förtid avveckla
Stockholm Bromma Airport är en nödvändig åtgärd för att minska
Sveriges klimatpåverkan.
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig
mot beslutet till förmån för det gena yrkandet.
Bakgrund
Växjö Kommun har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Även tidigare under året har Växjö kommun även mottagit en förfrågan
om att bidra med information kring flygets betydelse för Växjö kommun
relatera till den av Infrastrukturdepartementet pågående utredningen
inför en avveckling av driften och verksamheterna vid Bromma flygplats.
Swedavia blev på ägardialogen 2020-06-23 ombedd att återkomma med
en konsekvensanalys utifrån bolagets affärsmässiga perspektiv av ett
eventuellt politiskt beslut att i förtid stänga Bromma Stockholm Airport.
Swedavia beskriver att deras samlade bedömning är att det under
rådande marknadsförutsättningar inte är affärsmässigt motiverat att
driva Bromma vidare. Swedavia påtalar dock själva att ett politiskt beslut
om en förtida stängning av Bromma även bör beakta andra
samhällsperspektiv, utanför Swedavias direkta uppdrag.
För näringslivet, berörda kommuner, och regioner är det viktigt att
tillhandahålla en strategisk knytpunkt. Att effektivt kunna samverka och
kommunicera är en viktig förutsättning för att främja samhällets
utveckling och konkurrenskraft.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 481/2021 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande yttrande:
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Växjö kommun tar ställning emot en förtida avveckling av Bromma
flygplats då bedömningen är att det blir en negativ påverkan på det
lokala och regionala näringslivet. Det är viktigt med tillgänglighet,
effektiv transport, och framförallt möjligheten till de resor som är
affärskritiska och kräver fysiska möten. Bromma erbjuder inte bara en
citynära flygplats, utan även en flygplats där flödet är snabbt och
effektivt – något som Stockholm Arlanda Airport inte erbjuder idag.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-10 där följande
sammanfattning framgår:
Växjö Kommun äger Växjö Småland Airport AB, tillsammans med Region
Kronoberg och Alvesta kommun. Flygplatsen har trafik till och från
Bromma flygplats. Växjö kommun vidhåller alltjämt de synpunkter som
överlämnades i en skrivelse med anledning av utredning om Bromma
flygplats daterad 27 juni 2021.
- Den koppling till Stockholm som Växjö Småland Airport erbjuder
näringslivet genom Bromma flygplats är av avsevärd betydelse för
att näringslivet och den långsiktiga ekonomiska tillväxten i
regionen ska förstärkas.
- För kommunen är det viktigt med effektiv transport till
Stockholm där Bromma idag erbjuder en citynära flygplats, men
även en flygplats där flödet är snabbt och effektivt - något
Stockholm Arlanda Airport inte kan erbjuda idag.
- Utredning och beslut av förtida avveckling kommer vid en
olämplig tidpunkt, då läget inom flyget är svårt pga. av en fortsatt
påverkan av pandemin.
- Bromma flygplats har ett linjenät med mindre flygplanstyper som
lämpar sig för många destinationer runt om i Sverige. De mindre
planen är även mer miljövänliga.
- Det finns en risk att den utveckling som planeras för Stockholm
Arlanda Airport fokuserar på utrikestrafik och transfer, och
därmed i för lite ser till de värden som punkt till punkt resenärer
värdesätter – särskilt de som reser över dagen. Trafik till mindre
orter riskerar att inte prioriteras tillräckligt i framtida utveckling
av Stockholm Arlanda Airport.
Yrkanden
Tomas Thornell (S): Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Växjös behov av flyg till och från huvudstaden samt vidare resa ut i
landet och världen måste kunna tillgodoses även framöver. Att samla
flyget på en flygplats i Stockholmsområdet kommer att stärka såväl
Växjö, Kronoberg som landet. Det är varken kapacitetsmässigt eller
miljömässigt smart med två citynära flygplatser i Stockholmsområdet.
Det är viktigt att poängtera att en avveckling av Bromma flygplats inte
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ska ske på bekostnad av sämre tillgång till flyg ut i landet och världen
från och till Stockholm. Arlanda är en viktig hub. En avveckling måste
ske i god ordning så att kapaciteten på Arlanda är säkrad.
Maria Garmer (V): Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Växjö kommun tillstyrker förslaget om en förtida nedstägning av
Bromma Stockholm Airport. Att avveckla Bromma flygplats skulle bidra
till minskade utsläpp från flygsektorn och ge en konkurrensfördel till tåg
och andra färdmedel. En majoritet av avgångarna från Bromma flygplats
är inrikesflyg som dessutom ofta går till platser som lätt går att nå med
tåg. Att avveckla flygplatsen är därför ett viktigt steg i omställningen till
mer hållbara transporter i Sverige, det är dessutom symboliskt viktigt
att klimatet överordnas andra frågor.
Klimathotet är akut och att vi måste ställa om så att människor har
möjlighet att färdas på hållbara sätt. Då måste flyget prioriteras ner, och
andra färdmedel prioriteras upp. Det är ohållbart att inte verka för att
minska antalet flygresor, vilket gäller även om det någon gång i
framtiden går att driva flygplan med biobränsle eller el. Antalet
flygplatser i Sverige måste anpassas efter behov som bygger på
samhällsnytta och krisberedskap.
Magnus P Wåhlin (MP): Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Växjö kommun ställer sig positiv till en förtida avveckling av Stockholm
Bromma Airport. Utredaren påpekar att flygbranschen har påverkats
stort av pandemin och att sannolikheten att vi återgår till tidigare nivåer
för flygresande är ganska små och den nuvarande situationen ”radikalt
tvingar till omtänkande”. För miljöpartiet ser vi att en grön omstart av
samhället ger möjlighet att justera vårt resande till ett mer klimatsmart
förhållningssätt där resor med tåg premieras och fler möten sker
digitalt. Att i förtid avveckla Stockholm Bromma Airport är en nödvändig
åtgärd för att minska Sveriges klimatpåverkan.
Anna Tenje (M) med instämmande av Conny Lindahl (SD): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet.
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Beslutet skickas till
Näringslivsdepartementet
För kännedom
Näringslivschefen
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§ 456

Dnr 2021-00256

Motion om återvandringskansli- Gustav
Petersson (-)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att det som
föreslås företrädesvis är olagligt.
Bakgrund
Gustaf Petersson (-) har den 20 april 2021 lämnat en motion till
kommunfullmäktige med förslag om att kommunstyrelsen ska få i
uppdrag att utreda införandet av ett "återvandringskansli" i Växjö
kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 452/2021 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen med motiveringen att det som föreslås företrädesvis är
olagligt.
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§ 457

Dnr 2021-00597

Byte av tariffer 2022
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer nya tariffer i enlighet med till ärendet
bilagt förslag från Växjö Energi AB.
Bakgrund
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) har i § 129/2021 beslutat att godkänna
Växjö Energi Elnät AB:s beslut i § 25/2021 om att fastställa nya tariffer i
enlighet med presenterat förslag, och översända ärendet till
kommunfullmäktige för godkännande.
Elnät är ett reglerat monopol som övervakas av
Energimarknadsinspektionen (EI). För Elnätsintäkterna finns två
regelverk att följa. Dels där den totala intäkten för att driva
verksamheten beslutas för en period om fyra år i sänder. Dels hur
tarifferna ska utformas, där det skett en förändring som vi måste
anpassa oss till. Förändringen innebär att lagtexten numer är
kompletterad med texten, "tariffer som styr mot ett effektivt
utnyttjande av kapaciteten av elnäten, samt en effektivare elanvändning
och elproduktion". För närvarande arbetar branschen med att hitta bra
lösningar för att genomföra anpassningarna. Dessa kommer att kännas
av för vissa kunder även om förändringen för hela kollektivet är neutral.
EI har låtit meddela att man förväntar sig en frivillig branschlösning,
annars kommer man att ge ut mer detaljerade föreskrifter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 454/2021 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige fastställer nya tariffer i enlighet med till ärendet
bilagt förslag från Växjö Energi AB.
-Beslut VKAB § 129/2021.
-Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB har i § 25/2021 beslutat att
fastställa nya tariffer i enlighet med presenterat förslag.
-VD i Växjö Energi AB redogör i en skrivelse den 15 september 2021 för
ärendet och lämnar förslag till beslut.
-Bilaga PM: Principiell justering av prismodell 2022-2024.
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§ 458

Dnr 2021-00596

Nya elnätspriser för 2022
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar de nya elnätspriserna för 2022.
Bakgrund
Växjö Kommunföretag AB har i § 128/2021 beslutat att översända
information till kommunfullmäktige om Växjö Energi AB:s nya
elnätspriser för 2022.
Elnät är ett reglerat monopol som övervakas av
Energimarknadsinspektionen (EI). För elnätstariffer finns två regelverk
att följa. Dels där den totala intäkten för att driva verksamheten beslutas
för en period om fyra år i sänder. Dels hur tarifferna ska utformas.
Vid procentuell ändring av elnätstaxan så har styrelsen för Växjö Energi
Elnät AB mandat att besluta om detta. De nya taxorna ska dock noteras
av VKAB och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 453/2021 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige noterar de nya elnätspriserna för 2022.
-Beslut VKAB § 128/2021.
-Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB har i § 24/2021 beslutat att
fastställa nya elnätspriser i enlighet med presenterat förslag från och
med den 1 januari 2022.
-VD i Växjö Energi AB redogör i en skrivelse den 15 september 2021 för
ärendet och lämnar förslag till beslut.
-Bilaga 1 - Prislista nätavgifter för effektkunder, 2022-01-01.
-Bilaga 2 - Prislista nätavgifter för effektkunder, 2022-04-01.
-Bilaga 3 - Prislista nätavgifter för säkringskunder, 2022-01-01.
-Bilaga 4 - Prislista tillfälliga anslutningar, 2022-01-01.
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§ 459

Dnr 2018-00120

Antagande av översiktsplan för Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta översiktsplan för Växjö
kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta följande dokument
tillsammans med översiktsplanen:
• Hållbarhetsbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning
• Samrådsredogörelse
• Särskilt utlåtande
3. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva följande dokument:
• Översiktsplan Växjö kommun (2005)
• Fördjupad översiktsplan för Rottne (2010)
• Tillägg till översiktsplan – Vindbruksplan (2011)
• Växjö kommuns översiktsplan del Växjö stad (2012)
• Växjö kommuns översiktsplan del Åryd (2013)
• Växjö kommuns översiktsplan del Gemla-Öja (2013)
• Tillägg till översiktsplan - Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (2014)
• Växjö kommuns översiktsplan del Ingelstad (2016)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande dokument:
• Förstudie sydöstra delen av Västra mark, diarienr. 2018-00170
• Översiktsplaneutredning för Södra Växjö, diarienr. 201900052
• Grönstrukturvision för Västra Mark, KS internbudget 2018
2. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva följande dokument:
• Vision Trummen (2012)
• Planprogram Hovshaga C (2007)
• Planprogram Hagavik (2009)
• Planprogram Vällebroar (2006)
• Planprogram Telestadshöjden (2014)
• Planprogram Vikaholm (2007)
3. Kommunstyrelsen noterar att följande dokument ej längre är
aktuella att använda som planeringsunderlag:
• Tysta / Lågexploaterade områden (2003)
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Reservation
Maria Garmer (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Bakgrund
Översiktlig planering handlar om att kunna sätta enskilda beslut och
åtgärder som rör samhällsbyggande i ett större rumsligt och tidsmässigt
sammanhang, så att de sammantaget leder till en önskvärd framtid.
Kommunstyrelsen gav 2018-03-06 § 117 kommunchefen i uppdrag att ta
fram en ny digital översiktsplan som grund för en levande översiktlig
planering.
Kommunstyrelsen godkände 2019-05-28 § 208 förslag till
utvecklingsstrategi för Växjö kommun 2050 för att ligga till grund för
fortsatt arbete med översiktsplanen.
Förslag till ny översiktsplan för Växjö kommun var på samråd mellan 18
november 2019 och 17 januari 2020. Över 50 yttranden inkom och finns
sammanställda i samrådsredogörelsen.
Förslag till ny översiktsplan för Växjö kommun var på utställning mellan
8 mars 2021 och 11 maj 2021. Nästan 90 yttranden inkom och finns
sammanställda i det särskilda utlåtandet.
Efter utställningen har översiktsplanen genomgått flera mindre
justeringar och uppdateringar med grund i de synpunkter som inkom
under utställningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 446/2021 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta översiktsplan för Växjö kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande dokument tillsammans
med översiktsplanen:
• Hållbarhetsbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning
• Samrådsredogörelse
• Särskilt utlåtande
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva följande dokument:
• Översiktsplan Växjö kommun (2005)
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•
•
•
•
•
•
•

Fördjupad översiktsplan för Rottne (2010)
Tillägg till översiktsplan – Vindbruksplan (2011)
Växjö kommuns översiktsplan del Växjö stad (2012)
Växjö kommuns översiktsplan del Åryd (2013)
Växjö kommuns översiktsplan del Gemla-Öja (2013)
Tillägg till översiktsplan - Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (2014)
Växjö kommuns översiktsplan del Ingelstad (2016)

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande dokument:
• Förstudie sydöstra delen av Västra mark, diarienr. 2018-00170
• Översiktsplaneutredning för Södra Växjö, diarienr. 2019-00052
• Grönstrukturvision för Västra Mark, KS internbudget 2018
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva följande dokument:
• Vision Trummen (2012)
• Planprogram Hovshaga C (2007)
• Planprogram Hagavik (2009)
• Planprogram Vällebroar (2006)
• Planprogram Telestadshöjden (2014)
• Planprogram Vikaholm (2007)
Kommunstyrelsen noterar att följande dokument ej längre är aktuella
att använda som planeringsunderlag:
• Tysta / Lågexploaterade områden (2003)
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-09 där följande framgår:
Översiktsplanen finns enbart digitalt och består av delarna
utvecklingsinriktning, mark- och vattenanvändning, riksintressen,
hänsyn och tillhörande hållbarhetsbedömning samt särskilt utlåtande.
Syftet med översiktsplanen är
• att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön,
• att ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden
ska användas,
• att ge vägledning om hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras,
• att redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressena
och miljökvalitetsnormerna.
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En samlingssida för den översiktliga planeringen finns tillgänglig på
https://arcg.is/0bWa5L.
Översiktsplan för Växjö kommun finns direkt tillgänglig på
https://arcg.is/eaGv40.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har mycket syftat till att
sammanställa och sammanväga tidigare beslutade plandokument. Detta
har genomförts tillsammans med nya ställningstaganden och
uppdaterade underlag för att skapa en strategisk plan med inriktning
mot en hållbar utveckling för hela kommunen.
Under ett arbete med både kommunens tjänstepersoner och politiker så
genomfördes en bedömning av samtliga utbyggnadsområden från
befintlig översiktsplan del Växjö stad. I detta arbete fastslog kommunen
vilka utbyggnadsområden som var mest hållbara och ska prioriteras
framöver.
Efter samråd och utställning har arbetet med översiktsplanen varit
fokuserat på att hantera inkomna synpunkter för syfte att tillmötesgå så
många som möjligt och få en så bra produkt som möjligt. Flertalet
synpunkter har inte varit möjliga att kunna tillmötesgå men fokus har
alltid varit att skapa ett förslag till utveckling som gör Växjö kommun till
en fantastisk plats att bo, leva och verka i för invånare, företag och
besökare – nu och i framtiden.
Det har inkommit många synpunkter kring översiktsplanens digitala
plattform och under utställningen även på dialogen då denna var helt
digital. Att översiktsplanen skulle vara digital togs redan i beslutet till
projektet och arbetet har kretsat mycket kring att göra den digitala
plattformen så tillgänglig och användarvänlig som möjligt. Bedömningen
är att processen för att ta fram en ny översiktsplan kan anses uppfylla de
krav som kan ställa på denna process i förhållande till tillgänglighet och
delaktighet. Översiktsplanen anses vara mer tillgänglig än någonsin och
den digitala plattformen är ett pedagogiskt och säkert sätt att ta till sig
ett så pass omfattande och komplext dokument. Av denna anledning
anses planen och processen uppfylla lagstiftningens krav på
tillgänglighet, tydlighet och medborgarinflytande.
Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan genomgå en så kallad
strategisk miljöbedömning som dokumenteras i en
miljökonsekvensbeskrivning. Innehållet i denna regleras i sin tur av
miljöbalken. För Växjö kommuns översiktsplan har en
hållbarhetsbedömning tagits fram som inte bara ser till
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miljökonsekvenserna utan även de sociala och ekonomiska
konsekvenserna. I detta dokument beskrivs de konsekvenser som
förslaget ger och hur påverkan eventuellt ska minimeras. Här redovisas
även de avvägningar som har gjorts samt de olika alternativ till
utveckling som har studerats.
Översiktsplan för Växjö kommun
https://arcg.is/eaGv40
Hållbarhetsbedömning
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Oversiktsplan/MKB/Lankar/Hallb
arhetsbedomningMKB.pdf
Samrådsredogörelse
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Storymap/Utstallning/Samradsre
dogorelse/SamradsredogorelseVaxjokommun.pdf
Särskilt utlåtande
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Storymap/SarskiltUtlatandeVaxjok
ommun.pdf
Vad som gäller och inte gäller tillsammans med översiktsplanen
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Storymap/Utstallning/Inledning/
Vadgallerochvadgallerinte.pdf
Kommunikationsplan
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Oversiktsplan/Kommunikationspl
an.pdf
Bedömning av stadens utbyggnadsområden
https://gis1.vaxjo.se/Oversiktsplan/Oversiktsplan/MKB/Lankar/Bedo
mningAvStadensUtbyggnadsomraden.pdf
Förstudie sydöstra delen av Västra mark
https://gis1.vaxjo.se/oversiktsplan/Oversiktsplan/Anvandning/Lankar
/ForstudieVastraMark.pdf
Grönstrukturvision för Västra Mark
https://gis1.vaxjo.se/oversiktsplan/Oversiktsplan/Anvandning/Lankar
/GronstukturVastraMark.pdf
Översiktsplaneutredning för Södra Växjö
https://gis1.vaxjo.se/oversiktsplan/Oversiktsplan/Anvandning/Lankar
/OvergripandestrukturSodraVaxjo.pdf
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Dokument som upphävs
Översiktsplan Växjö kommun (2005)
https://www.vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee3226fe/149986
2668733/%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20V%C3%A4xj%C3%B6
%20kommun.pdf
Fördjupad översiktsplan för Rottne (2010)
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac37645297ed/15002
99774959/FO%CC%88P%20Rottne%20LAGAKRAFT_web.pdf
Tillägg till översiktsplan – Vindbruksplan (2011)
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac3764530825/15003
58285029/vindbruksplan_antagande_20111121.pdf
Växjö kommuns översiktsplan del Växjö stad (2012)
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac376452687a/150027
6204446/O%CC%88versiktplan_webb.pdf
Växjö kommuns översiktsplan del Åryd (2013)
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac37645298ba/15003
00037173/Planbeskrivning.pdf
Växjö kommuns översiktsplan del Gemla-Öja (2013)
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac37645305ad/15003
57236115/O%CC%88versiktplan_Gemla_webb.pdf
Tillägg till översiktsplan - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(2014)
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac3764530716/150035
7869862/2.%20Tematiskt%20tilla%CC%88gg%20till%20o%CC%88versi
ktsplanen,%20Landsbygdsutveckling%20i%20strandna%CC%88ra%20la
%CC%88ge.pdf
Växjö kommuns översiktsplan del Ingelstad (2016)
https://www.vaxjo.se/download/18.1b70ef9115d3ac376453087d/15003
58510555/1.%20Antagande.pdf
Vision Trummen (2012)
https://www.vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee322707/14998
62673036/Vision%20Trummen%20i%20Europas%20gr%C3%B6naste%
20stad.pdf
Planprogram Hovshaga C (2007)

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
84 (102)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-11-30

https://vaxjo.se/download/18.4cbd5cdf1729306cc4146cb/15916234445
77/Planprogram_Hovshaga%20C.pdf
Planprogram Hagavik (2009)
https://vaxjo.se/download/18.59777ce315d3abb23517c766/1500970969
805/Planprogram_Hagavik.pdf
Planprogram Välle Broar (2006)
https://www.vaxjo.se/download/18.59777ce315d3abb23517edd9/15009
89258719/Planprogram%20f%C3%B6r%20V%C3%A4lle%20Broar.pdf
Planprogram Telestadshöjden (2014)
https://vaxjo.se/download/18.59777ce315d3abb23517c4cd/1500969930
035/Planprogram%20Telestadsh%C3%B6jden_godk%C3%A4nnande%2
01april2014.pdf
Planprogram Vikaholm (2007)
Tysta / Lågexploaterade områden (2003)
Yrkanden
Maria Garmer (V): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande
ändringar och tillägg avseende översiktsplanen:
Sida 18
Flygplatsen är en viktig regional funktion som fortsatt stärker Växjö stads
roll som regional utvecklingsmotor. Funktionen är en del av staden och
sambandet mellan flygplatsen och staden är viktig.
Ändras till:
Flygplatsen kan ha en viktig regional funktion i hänseende till
krisberedskap.
Sida 30 och 33
Ny bebyggelse ska anpassa sig till förutsättningar som platsen och
landskapet ger, exempelvis i form av topografi, vegetation och eventuell
befintlig bebyggelses karaktär.
Efter denna skrivning läggs till:
Särskild hänsyn ska tas i direkt anslutning till jordbruksmark.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
85 (102)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-11-30

Sida 59 Växjö flygplats
Stryk ordet fundamental.
Sida 60 Riksväg 27
Väg 27 utgör förbindelse mellan regionala centra, vilket innebär att vägen
är av särskild regional betydelse. Väg 27 sträcker sig mellan Karlskrona
och Göteborg och är en viktig tvärförbindelse mellan sydöstra och västra
Sverige.
Efter denna skrivning läggs till:
Vid ombyggnad av riksväg 27 bör en alternativ sträckning förbi Torsås,
Torsjön och Ingelstad förordas i dialog med Trafikverket.

Sida 64 Jordbruksmark
Tillägg:
Den part som vill exploatera jordbruksmark för annat än odling bör
bekosta en nyodling av motsvarande areal och klass som tas i anspråk.
Jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Kommunen ska
värdera möjliga markalternativ genom att analysera den aktuella
jordbruksmarken utifrån följande: Produktionsvärden, naturvärden,
sociala värden, kretsloppsvärden och landskapskaraktär.
Anna Tenje (M) med instämmande av Tomas Thornell (S):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje ställer yrkandena mot varandra och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen, förvaltningschefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen och kanslichefen
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§ 460

Dnr 2020-00527

Antagande av detaljplan för Rimfrosten 1 mfl,
(Detaljplan för ett nytt sjukhus)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen,
detaljplan för Rimfrosten 1 mfl, (detaljplan för ett nytt sjukhus), enligt till
ärendet bilagt detaljplaneförslaget upprättat 2021-05-24 och reviderat
2021-10-04.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2021-10-04 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
revideringar och justeringar som redovisas i utlåtandet.
Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Dock endast av
den som senast under granskning framfört skriftliga synpunkter som
inte blivit tillgodosedda.
Bakgrund
Byggnadsnämnden har i § 181/2021 överlämnat förslag till detaljplan för
Rimfrosten 1 mfl, (Detaljplan för ett nytt sjukhus) till kommunfullmäktige
för antagande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt
akutsjukhus med tillhörande verksamheter inom planområdet och som
kan utvecklas på platsen under lång tid. Det är av stor vikt att utrymme
finns för sjukhusets nuvarande behov men även framtida utbyggnad så
sjukhuset kan växa och byggas till på platsen, när behovet uppstår.
Akutsjukhuset är av regional vikt och en samhällsviktig funktion. Genom
detaljplanen förbereds också mark för byggnationen av trafikplats
riksväg 23-Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen där aktuellt planförslag
upphäver berörda detaljplaner i området för att möjliggöra en
byggnation av trafikplatsen. Trafikplatsen ingår dock inte i
detaljplanen utan planläggs separat i en vägplan av Trafikverket.
Planförslaget upphäver även äldre planer för vattenområde i väster för
att undvika äldre planrester i området. Detaljplanen handläggs med
utökat förfarande. För utökat förfarande där planförslaget kan medföra
betydande miljöpåverkan ska granskningstiden vara minst 30 dagar
enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Planförslaget bedöms vara
förenligt med översiktsplanens intentioner. Detaljplanens
genomförande bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. En
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miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed tagits fram som närmare
beskriver miljökonsekvenserna för planens genomförande.
Detaljplaneförslaget har under perioden 2021-06-07 - 2021-08-30,
enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen, varit utsänt till sakägare samt
statliga myndigheter och kommunala förvaltningar för granskning.
Under samma tid har granskningshandlingarna också funnits tillgängliga
på stadsbyggnadskontoret, Växjö kommuns kontaktcenter,
stadsbiblioteket samt digitalt på Växjö kommuns webbsida. Vandringar i
planområdet har även ordnats där sammantaget cirka 50-tal personer
deltagit, ett digitalt direktmöte anordnats samt en informationsfilm om
planförslaget har varit tillgängligt på sociala medier.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 455/2021 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen,
detaljplan för Rimfrosten 1 mfl, (detaljplan för ett nytt sjukhus), enligt till
ärendet bilagt detaljplaneförslaget upprättat 2021-05-24 och reviderat
2021-10-04.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2021-10-04 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
revideringar och justeringar som redovisas i utlåtandet.
Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Dock endast av
den som senast under granskning framfört skriftliga synpunkter som
inte blivit tillgodosedda.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-01.
-Beslut byggnadsnämnden § 181/2021.
-Arkeologisk utredning, steg 1, daterade 2020-03-17.
- Bullerutredning väg- spårtrafik, daterad 2020-06-18.
-Extra avbördningskapacitetsberäkning (översvämning), daterad 202006-30.
-Arkeologisk utredning, steg 2, daterad 2020-07-10.
-Översvämningsutredning, daterad 2020-08-19 Se länk: Rimfrosten 1
med flera.
-Lokaliseringsutredning Region Kronoberg, daterad 2020-08-21.
-Riksintresse Bergkvara (G26) – Kumulativa effekter på kulturmiljön,
daterad 2020-08-25, rev 2020-08-26.
-Naturvärdesutredning, daterad 2020-09-04 Se länk: Rimfrosten 1 med
flera.
-Fladdermusinventering, daterad 2020-09-25 Se länk: Rimfrosten 1 med
flera.
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-Hasselmusinventering, daterad 2020-12-01 Se länk: Rimfrosten 1 med
flera.
-Kompletterande lokaliseringsutredning Växjö kommun, daterad
februari 2021.
-Habitatnätverksanalys för fladdermöss, daterad 2021-02-15.
-Åtgärdsvalstudie (ÅVS) Sjukhuset, daterad 2021-02-26.
-Trafikutredning för Stora Räppevägen (del av ÅVS), daterad 2021-02-29.
-Naturvårdsutlåtande av värdefulla träd, daterad 2021-03-11.
-Hållbarhetsbedömning (bilaga miljökonsekvensbeskrivningen), daterad
2021- 03-29.
-Bullerutredning helikopterflygplats, daterad 2021-04-07.
-Miljökonsekvensanalys för helikopterplatta, daterad 2021-04-12.
-Riskutredning flygplats, industri, helikoptertrafik och farligt gods på
väg och järnväg, daterad 2021-04-26.
-Luftutredning, daterad 2021-04-27 Se länk: Rimfrosten 1 med flera.
Kulturmiljöbedömning för riksintresset Bergkvara (G26), daterad 2021
05-20.
-Flyghinderanalys, daterad 2021-09-09 Rimfrosten 1 med flera - Vaxjo.se
-Naturvärdesbedömning, naturyta mellan Stora och Östra Räppevägen,
daterad 2021-09-17 Rimfrosten 1 med flera.
-Bullerutredning väg- spårtrafik, daterad 2021-09-22.
-Dagvattenutredning inklusive MKN vatten, daterad 2021-09-23 Se länk:
Rimfrosten 1 med flera.
-Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2021-05-24
-Gestaltningsprogram, daterad 2021-10-04.
-Särskild handling enligt 6 kap 16 § miljöbalken, daterad 2021-10-04.
-Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-10-04.
-Planbeskrivning, daterad 2021-05-24, rev 2021-10-04.
-Plankarta, daterad 2021-05-24, rev 2021-10-04.
-Utlåtande daterat 2021-10-04.
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§ 461

Dnr 2021-00585

Exploateringskalkyl detaljplan Rimfrosten 1 m fl
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner exploateringskalkyl till detaljplan
Rimfrosten 1 mfl, Växjö stad.
Bakgrund
I maj 2019 fattade Region Kronoberg ett inriktningsbeslut att planera för
ett nytt sjukhus i Räppe. I september samma år gav byggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planprocessen för att ta
fram en ny detaljplan. Detaljplanen har varit på samråd hösten 2020 och
på granskning under sommaren 2021. Ett förslag på antagandehandling
kommer att hanteras av kommunstyrelsen den 30 november och av
kommunfullmäktige den 14 december.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 456/2021 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige godkänner exploateringskalkyl till detaljplan
Rimfrosten 1 mfl, Växjö stad.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-02 där följande
sammanfattning framgår:
Exploateringskalkylen innehåller investeringar i allmän plats,
projektadministration, ledningar för vatten och spillvatten samt intäkter
från markförsäljning. De uppskattade kostnaderna för vatten och avlopp
ska ses som preliminära i väntan på att Region Kronoberg färdigställt sin
behovsbedömning samt val av reservvattentäkt. Projektet innebär inga
tillväxtinvesteringar för Växjö kommun. Exploateringskalkylen för
projektet ingår i kommunens exploateringsbudget som varje månad
redovisas till kommunstyrelsen.
-Bilaga: Exploateringskalkyl detaljplan Rimfrosten 1 m.fl, Räppe, Växjö
stad.
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§ 462

Dnr 2021-00584

Exploateringsavtal detaljplan Rimfrosten 1 m fl
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtal för
detaljplan Rimfrosten 1 m fl, Växjö stad.
Bakgrund
I maj 2019 fattade Region Kronoberg ett inriktningsbeslut att planera för
ett nytt sjukhus i Räppe. I september samma år gav byggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planprocessen för att ta
fram en ny detaljplan. Detaljplanen har varit på samråd hösten 2020 och
på granskning under sommaren 2021. Ett förslag på antagandehandling
kommer att hanteras av kommunstyrelsen den 30 november och av
kommunfullmäktige den 14 december.
Ett genomförande av detaljplan Rimfrosten 1 m fl, Växjö stad kommer att
kräva ett antal investeringar i allmän platsmark. Exploateringsavtalet
reglerar ansvar och kostnader för dessa investeringar mellan Växjö
kommun och exploatören, Region Kronoberg. Under våren 2021
arbetade parterna fram ett avtalsförslag som grundar sig i den nytta som
respektive part har av varje enskild investering. Exploateringsavtalet
hanterar även fastighetsrättsliga frågor såsom överlåtelse av mark och
fastighetsbildning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 457/2021 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtal för
detaljplan Rimfrosten 1 m fl, Växjö stad.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-02 där följande
sammanfattning framgår:
Ett genomförande av detaljplan Rimfrosten 1 m fl, Växjö stad kommer att
kräva ett antal investeringar i allmän platsmark. Exploateringsavtalets
syfte är att reglera ansvar och kostnader för dessa investeringar mellan
Växjö kommun och exploatören, Region Kronoberg. Exploateringsavtalet
reglerar faktisk kostnad. Denna kostnad hanteras med
gatukostnadsersättning och täcks med intäkter från markförsäljning
inom planområdet.
-Exploateringsavtal för detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Räppe i Växjö
kommun.
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Beslutet skickas till
Region Kronoberg
För åtgärd
Planeringschef
Samhällsbyggnadschef
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§ 463

Dnr 2021-00236

Revidering av bestämmelser för Växjö kommuns
mångfaldspris
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar de reviderade bestämmelserna för Växjö
kommuns mångfaldspris med följande tillägg:
-Att det vid utlysningsförfarande av priset bifogas en länk till Växjö
kommuns mångfaldsprogram.
Bakgrund
Växjö kommuns mångfaldspris inrättades och delades ut första gången
2012 och bestämmelserna reviderades av kommunfullmäktige senast i
april 2017.
Kommunchefen fick i kommunstyrelsens § 286/2021 i uppdrag att
revidera bestämmelserna för Växjö kommuns mångfaldspris. Detta i
syfte att underlätta att nominera, bedöma nominerade kandidater samt
säkerställa att rätt kompetenser deltar i bedömningsarbetet.
En arbetsgrupp bestående av representanter från
näringslivsavdelningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt
utvecklingsavdelningen har arbetat fram ett reviderat förslag på
bestämmelser för mångfaldspriset. Det reviderade förslaget grundar sig
i erfarenheter från årets arbetsprocess för kvalitetssäkring av
nominerade kandidater.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 61/2021 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige antar de reviderade bestämmelserna för Växjö
kommuns mångfaldspris med följande tillägg:
-Att det vid utlysningsförfarande av priset bifogas en länk till Växjö
kommuns mångfaldsprogram.
Kommunchefen har i en skrivelse den 1 november 2021 redogjort för
ändringarna i bestämmelserna för Växjö kommuns mångfaldspris:
• Priset kopplas tydligare till såväl Växjö kommuns
mångfaldsprogram som hållbarhetsprogram.
•

Priset för verksamhets- och medarbetarperspektivet ska
användas till en arbetsrelaterad aktivitet och tidsbestäms till
innevarande eller nästkommande år.
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•

Några förtydliganden kring nomineringsförfarandet och vad som
ska ingå har gjorts i syfte att underlätta både vid nominering
samt i arbetsprocessen för bedömning av kandidater.

•

En arbetsgrupp bestående av representanter från olika
verksamheter kvalitetssäkrar urvalet och bereder ärendet till
kommunstyrelsen.

Tydligare bestämmelser och kriterier medför att det blir en enklare och
mer rättssäker nominerings- och arbetsprocess kring kandidater och
utsedda pristagare.
-Bilaga 1 Förslag på reviderade bestämmelser för Växjö kommuns
mångfaldspris daterat 2021-11-01.
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§ 464

Dnr 2021-00581

Utbetalning av partistöd 2022
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2022 till samtliga
partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för
partistöd.
Bakgrund
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft 2014.
Reglerna innebär bland annat att fullmäktige måste fatta årliga beslut
om utbetalning av partistödet.
Kommunfullmäktige har i § 269/2015 beslutat om regler för partistöd i
Växjö kommun. Av riktlinjerna framgår att fullmäktige fattar beslut om
utbetalning av partistöd i januari månad varje år. Partistödet betalas
sedan ut i förskott uppdelat på två utbetalningar, i januari respektive
augusti månad.
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 459/2021 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2022 till samtliga
partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för
partistöd.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-10-28 där följande framgår:
Partierna har under vår och sommar 2021 inkommit med redovisningar
och granskningsintyg för verksamhetsåret 2020. Samtliga redovisningar
har godkänts av kommunfullmäktige i
§ 172/2021.
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§ 465

Dnr 2021-00637

Avsättning för bussterminal och pendlarparkering i
Ör (medfinansieringsavtal med Trafikverket)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att godkänna aktuellt genomförandeavtal
med Trafikverket i rubricerat ärende samt att ge kommunstyrelsens
ordförande i uppdrag att underteckna detsamma.
Bakgrund
Trafikverket har tillsammans med Växjö kommun och Länstrafiken inom
Region Kronoberg under flera år undersökt möjlighet och
förutsättningar för att etablera en bussterminal med tillhörande
pendelparkering i Ör.
Förutsättningarna är nu klarlagda och det visar sig att investeringen
kommer bli betydligt dyrare än ursprungligen planerat och budgeterat,
varför frågan har kommit, från Trafikverket, om Växjö kommun skulle
kunna vara intresserade av att medfinansiera denna investering i
enlighet med framtaget genomförandeavtal.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 484/2021 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen beslutar om att godkänna aktuellt genomförandeavtal
med Trafikverket i rubricerat ärende samt att ge kommunstyrelsens
ordförande i uppdrag att underteckna detsamma.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-19 där följande framgår:
Förvaltningen förordar en medfinansiering i enlighet med framtaget
Genomförandeavtal då åtgärden bedöms som prioriterad och ligger i
linje med flera av kommunens strategidokument avseende ökad
trafiksäkerhet och prioritering av de hållbara trafikslagen samt
uppdraget om att satsa på attraktiva pendlarparkeringar.
Finansiering sker genom KS och som medfinansiering i statlig
infrastruktur, liknande medfinansieringen av Fagrabäcksrondellen.
Påverkan på miljön kommer att bli positiv genom att fler får möjlighet
att välja kollektivt färdmedel. Även tillgängligheten kommer att öka
genom denna terminal tillsammans med att trafiksäkerheten ökar, vilket
kommer barnen till del så väl som vuxna.
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-Förslag till Medfinansieringsavtal gällande utbyggnad av bussterminal
och pendlarparkering vid väg 738 i Ör
Beslutet skickas till
Trafikverket
För kännedom
Trafikplaneringschefen
Ekonomi- och finanschefen
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§ 466

Dnr 2021-00630

Ytterligare tillskott till Evenemangsfond - Växjö &
Company
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att nyttja 5 miljoner kronor för att tillföra
evenemangsfonden i Växjö & Company enligt förslag nedan. Kostnaden
ska belasta gemensam finansiering år 2021
Bakgrund
Evenemangs- och destinationsutveckling är av betydelse för Växjö
kommuns näringsliv och generella profilering, nationellt och
internationellt. Inte minst viktigt är arbetet att utveckla och ge
goda förutsättningar och belysa vår destinations- och
besöksnäringsstrategi för att stärka Växjö kommun som en
evenemangsdestination, nationellt och internationellt. Växjö & Co
AB har traditionellt arbetat med att stärka denna profil och
samtidigt belysa Växjö kommun som en plats för evenemang med
olika inriktning och storlek.
Evenemang kräver resurser för att få dessa att lokalisera sig i
Växjö kommun. Därför finns en evenemangsfond inom ramarna
för Växjö & Co som ska användas till att attrahera framtida
lämpliga evenemang och aktiviteter. Evenemangsfonden ger Växjö
kommun och andra intressenter möjlighet att bidra till
evenemangs- och destinationsutveckling om en specifik aktivitet
eller behov skulle uppstå. På detta vis kan hela näringslivet
inkluderas i utvecklandet och inte enbart företag associerat till
besöksnäringen. Den inledande målsättningen med att skapa
flexibilitet och möjligheter för Växjö & Co att locka nya
evenemang kräver nödvändigt utvecklingskapital i
evenemangsfonden.
Kostnader som kan uppstå relaterat till evenemang i Växjö som
evenemangsfonden ska kunna användas till är exempelvis specifik
marknadsföring, anpassning av anläggningar eller områden för att
möta behoven, säkerhet mm. Kostnader som tidigare har fått
bäras av Växjö kommuns nämnder. Ett exempel på detta är
kostnader för tillfälliga parkerings- och trafikåtgärder, säkerhetstjänster
och lön mm som belastat olika nämnder och kommunala bolag.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 483/2021 föreslagit kommunstyrelsen att i sin
tur föreslå kommunfullmäktige besluta att nyttja 5 miljoner kronor för
att tillföra evenemangsfonden i Växjö & Company enligt förslag nedan.
Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2021
Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-12.
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§ 467

Dnr 297092

Övrigt
Johnny Werlöv (V) frågar om det medborgarförslag om solenergi och
fjärrvärme som båterremitterades av kommunstyrelsen samt om den
arbetsgrupp som skulle arbeta med frågan.
Frågan besvaras av Anna Tenje (M) och Oliver Rosengren (M).

Avslutningsord
Tomas Thornell framför kommunstyrelsens tack till ordförande Anna
Tenje för hennes arbete under året och överlämnar en blomma. Han
önskar också henne en god jul och ett gott nytt år.
Ordförande Anna Tenje tackar ledamöter och ersättare för deras arbete
under året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
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§ 468

Dnr 2021-00647

Långsiktigt höjda ambitioner för kultur och
evenemang i Växjö city
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra ett årligt återkommande
evenemang i form av en öppen stadsmiljöhöjande tävling som främjar
det lokala kulturlivet samt höjer den långsiktiga attraktiviteten i Växjö
city.
Bakgrund
Ett budgetuppdrag har till 2021 lyfts fram för att utarbeta ett förslag, och
genomförande, med avsikt att bidra till långsiktigt höjda ambitioner för
kultur och evenemang i Växjö city. Uppdraget allokerades 500 000 SEK i
budget för genomförande.
Syftet är att stärka stadskärnans attraktivitet och Växjös position som
ett centrum för kultur och evenemang i södra Sverige. Som ett led i den
strukturomvandling som sker i landets stadskärnor kommer kultur och
evenemang att spela en allt viktigare roll som dragare av besökare, och
därmed är det av högsta vikt att arbeta långsiktigt med en medveten
strategi för utveckling av kultur och evenemang i stadskärnan.
Initiativet har beröringspunkter med andra pågående projekt, som till
exempel det strategiska och operativa arbetet med stadsutveckling och
genomförande av centrumvisionen. Initiativet har påverkan såväl på
processen för ”att möjliggöra en aktiv fritid” som på processen för att
”skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande
arbetsmarknad”. Förslaget har arbetats fram genom workshops
bestående av deltagare från bland annat näringslivsavdelningen, kulturoch fritidsförvaltningen och Växjö Citysamverkan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 487/2021 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra ett årligt återkommande
evenemang i form av en öppen stadsmiljöhöjande tävling som främjar
det lokala kulturlivet samt höjer den långsiktiga attraktiviteten i Växjö
city.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-02 där bland annat följande
framgår:
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Som kriterier för valet av det framtagna förslaget har betoning
framförallt lagts på att resultatet skall vara långsiktigt och varaktigt.
Vidare ska det gynna såväl kultur som evenemang och anta ett så brett
perspektiv som möjligt. Ambitionen har varit att skapa en effekt som kan
ge ringar på vattnet och som kan utvecklas över tid och över flera
områden inom kultur och evenemang.
Arbetsgruppen föreslår att ett evenemang skapas där en riktad
stadsmiljöhöjande tävling utlyses och där kulturutövare ges möjlighet
att presentera bidrag till konstverk som kan lyfta stadskärnans
attraktivitet och intressevärde. Vinnande bidrag utses av en jury tillsatt
av Växjö kommun med representation från Växjös kulturscen, näringsliv,
fastighetsägare, kultur- och fritidsförvaltningen, samt politiken.
Tävlingen görs till ett årligt återkommande evenemang.
Innehållet i den första omgången föreslås inriktas mot muralmålning på
en strategiskt utvald plats i Växjö city. Förslaget är att man i samverkan
med ett eller flera fastighetsbolag tar fram en muralmålning på lämplig
yttre fasad. Fasaden skall vara av den karaktär att den utgör ett blickfång
och vara tillgänglig för besökare och förbipasserande. Syftet på kort sikt
är att berika stadskärnan med spännande och utmanande muralmåleri
som i de flesta städer idag har en given plats. Muralmålningen kan
utgöra ett energigivande komplement till vårt befintliga konst- och
kulturarv och kan stärka bilden av en eklektisk och omfångsrik stad.
Vidare föreslår vi att muralmålningen uppförs i samverkan med ett (eller
flera) fastighetsbolag där bolaget står som ägare av verket. Växjö
kommun finansierar det konstnärliga arvodet i form av en prispeng för
vinnande bidrag, samt för materialkostnader relaterat till uppförandet
av konstverket. Växjö kommun kan också, genom Växjö konsthall,
fungera som stöd eller rådgivare genom processen.
På längre sikt ser vi att man kan arbeta vidare och utveckla konceptet till
att innefatta andra typer av konstnärliga uttryck i andra format
(exempelvis skulptur, föremål, ljud/ljus, digital konst, etc).
Beslutet skickas till
För åtgärd
Näringslivschefen
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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