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§ 182

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Malin Lauber (S) till att justera protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska besluta vem som jämte ordförande ska justera
protokollet.
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§ 183

Dnr 2020-00213

Information om status Coronapandemin
Kommunstyrelsens beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.
Bakgrund
Marcus Holmqvist, säkerhets- och beredskapschef, Lena Gustafsson,
HR-chef, och Anders Elingfors, förvaltningschef
utbildningsförvaltningen, informerar om status för Coronapandemin.
Marcus Holmqvist informerar om följande:
• Läget inom omsorgen som överlag är lugnt. Vaccinationerna har
givit effekt. Dock är 10 omsorgstagare smittade med Covid-19
trots att de blivit vaccinerade.
• Smittspridningen generellt i Växjö och Kronoberg.
• Antalet inlagda på sjukhus/IVA i länet.
• De nationella rekommendationerna.
• Vaccinationerna som nu är i fas 2-3. Fas 4 kommer snart inledas
i Kronobergs län.
Lena Gustafsson informerar om sjukfrånvaron i kommunkoncernen som
just nu ligger på i snitt 250-300 anställda per dag.
Anders Elingfors informerar om läget i utbildningsförvaltningen som är
ansträngt med hög personalfrånvaro på grund av smittan. Man har legat
på cirka 90 fall i veckan av smittade totalt bland elever och personal de
senaste fyra veckorna. Elingfors redogör även för distansundervisningen
och översyn av lokaler för att minska trängsel.
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§ 184

Dnr 302242

Information från Växjö Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Oliver Rosengren (M) informerar om VKAB:s arbete med
budgetuppdragen.
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§ 185

Dnr 297093

Information från ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) informerar från sitt arbete i ICLEI, bland annat
från ICLEI World Congress och ICLEI General Assembly.
Andreas Olsson (C) informerar från årsstämman i VKAB där han deltog
som Växjö kommuns ombud.
Sofia Stynsberg (M) och ordförande Anna Tenje (M) informerar om ett
möte mellan Växjö kommun och Trafikverket under måndagen 3 april
om framtagandet av den nya nationella och regionala trafikplanen.
Planen ska fastställas under våren 2022. Man talade även om Växjö
kommuns översiktsplan, nedskräpning längs vägarna, laddinfrastruktur
och dyra råvaror globalt som har stor påverkan på kostnaden i
investeringar i infrastruktur.
Den 27 maj kommer länets kommuner träffas i Alvesta för att fortsätta
diskutera den kommande trafikplanen.
Malin Lauber (S) informerar att samtliga fem kommunalråd haft möten
med sockenråd och bygdegårdsföreningar om Växjö kommuns
översiktsplan som är ute på samråd till 11 maj.
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§ 186

Dnr 339978

Information från kommunledningsförvaltningen och
Företagsfabriken AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Kommunchef Monica Skagne informerar om följande:
• Företagsfabriken avseende kpi:er, inbokade förstamöten med
företag, antalet inkubatorföretag som nu är uppe i tio stycken,
samt om ägarmöte som kommer ske den 19 maj.
•

Genomförandet av en second opinion om utredningen om en ny
simhall i Växjö som ska genomföras av bolaget WE Group. En
rapport ska preliminärt vara klar vid midsommar.

•

Påskpresenten som delades ut till anställda som genererat cirka
700 000 kronor till restauranger i kommunen.

•

Att näringslivschef Fredrik Lindblad kommer ta över som
ordförande i föreningen Goda Hus som Växjö kommun är med
igenom VKAB-koncernen.

•

Fordonsflottan avseende samordning och tillgång till
laddinfrastruktur för våra elbilar hos externa fastighetsägare.
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§ 187

Dnr 2021-00191

Redovisning av KS delegationsbeslut om
Klimatneutrala Växjö 2030, omgång 2
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens noterar redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation enligt punkt 1.1 i
delegationsordningen om ärenden av brådskande natur där styrelsens
beslut inte kan avvaktas fattat beslut angående Klimatneutrala Växjö
2030, omgång.
Enligt kommunallagens bestämmelser redovisas beslutet för
kommunstyrelsen.
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§ 188

Dnr 2021-00184

Redovisning av KS ordförandes delegationsbeslut
om yttrande över Skolverkets remiss på förslag till
föreskrift om mål för komvuxarbetet inom
kommunal vuxenutbildning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation enligt punkt 1.1 i
delegationsordningen om ärenden av brådskande natur där styrelsens
beslut inte kan avvaktas yttrat sig Skolverkets remiss på förslag till
föreskrift om mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning
Enligt kommunallagens bestämmelser redovisas beslutet för
kommunstyrelsen.
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§ 189

Dnr 2021-00216

Redovisning av KS ordförandes delegationsbeslut
om yttrande över länsstyrelsens remiss om förslag
till nya lokala trafikföreskrifter med anledning av ny
cirkulationsplats väg 30/Nylandavägen i Växjö
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation enligt punkt 1.1 i
delegationsordningen om ärenden av brådskande natur där styrelsens
beslut inte kan avvaktas yttrat sig över länsstyrelsens remiss om förslag
till nya lokala trafikföreskrifter med anledning av ny cirkulationsplats
väg 30/Nylandavägen i Växjö kommun.
Enligt kommunallagens bestämmelser redovisas beslutet för
kommunstyrelsen.
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§ 190

Dnr 2021-00017

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande har lämnat en
redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens
beslut om delegering enligt 6 kap 37 § Kommunallagen. Redovisningen i
rapporten gäller delegeringsbeslut registrerade perioden 29 mars 2021
till 25 april 2021. Även liggare med förteckning över beslut från
planeringschefen, mark- och exploateringsingenjörer, markingenjörer
och förvaltningschefen som fattats sedan senaste sammanträde
redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 191

Dnr 2021-00014

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
-Arbetsutskottets protokoll från 16 mars, 30 mars och 6 april redovisas
för kommunstyrelsen.
-Organisations- och personalutskottets protokoll från 30 mars
redovisas för kommunstyrelsen.
-VKAB:s protokoll från 23 mars redovisas för kommunstyrelsen.
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§ 192

Dnr 2021-00230

Val av ny lekmannarevisor i Bergslunds
bygdegårdsförening, stiftelsen Gustafs Bjursjö,
Lammhults byggnadsförening UPA, och
lekmannarevisorsersättare i Kalvsviks
bygdegårdsförening efter Börje Ivarsson (SD)
Ärendet utgår från sammanträdet.
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§ 193

Dnr 2021-00150

Val av ny ledamot i arbetsutskottet efter Catharina
Winberg (M)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Pernilla Tornéus (M) till ny ledamot i
arbetsutskottet till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 20 april 2021 beviljat Catharina Winbergs
(M) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen från och
med 3 maj 2021.
Beslutet skickas till
Pernilla Tornéus
HR-avdelningen
Förtroendemannaregister

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 194

Dnr 2021-00090

Medborgarförslag om handikappanpassad badplats
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget genom att överlämna
förslaget till projektgruppen som arbetar med Evedals utveckling.
Bakgrund
En invånare har inkommit med medborgarförslag om
handikappanpassad badplats. Förslagsställarens uppfattning är att
befintlig ramp vid Evedals badplats framförallt nyttjas av lekande barn.
Därför föreslås en placering på ett lugnare ställe. Önskemål framförs
också om en gjuten trappa som klarar is och vinter, alternativt en trappa
av trä, för att möjliggöra vinterbad.
Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten i ärendet till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott har i § 19/2021 föreslagit
följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget och överlämnar till
projektgruppen som arbetar med Evedals utveckling.
-Kultur och fritidsnämndens yttrande i § 30/2021 där följande framgår:
Kultur- och fritidsnämnden är positiva till förslaget och föreslår att det
överlämnas till projektgruppen som arbetar med Evedals utveckling.
Även andra möjliga lösningar kan då undersökas.
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 8 februari 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att kultur- och fritidsförvaltningen har i utvecklingsplanen för
badplatser, som beslutades av nämnden (§ 79/2018), ansett det lämpligt
att anlägga tillgänglighetsanpassade bad på sex ställen i kommunen.
Dessa bad är nu inrättade enligt planen. Med anledning av det ökade
intresset för vinterbad ser förvaltningen ett behov av att utreda
möjligheten till åretruntramp vidare för att möjliggöra vinterbad för alla.
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Yrkanden
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Martin Edberg (S), Johnny
Werlöv (V), Gunnar Nordmark (L), Magnus Wåhlin (MP) och ordförande
Anna Tenje (M):
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget genom att överlämna
förslaget till projektgruppen som arbetar med Evedals utveckling.
Conny Lindahl (SD): Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Jon Malmqvists förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 195

Dnr 2021-00106

Medborgarförslag om kallbadhus i Växjösjön
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att frågan om
kallbadhus hanteras i samband med de pågående utredningarna om ny
simhall och om utvecklingen av Evedalsområdet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag:
"Jag önskar att ni låter simhallen ligga kvar på den plats som den finns på
idag. Dessutom skulle det vara en brygga/bro ut i Växjösjön med
möjlighet till kallbad. Kan inte bli bättre läge, mitt i centrum o alla
positiva fördelar med kallbad som vi har läst om under de senaste
månaderna. Tänker att omklädningsrum o bastu inte är nödvändigt om
det ändå finns i simhallen. Men de bör ligga i anslutning till bro/bryggan
ut. Men däremot ska det finnas möjlighet att kunna sitta ute och njuta."
Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten i ärendet till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 192/2021 föreslagit följande
beslut: Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att frågan
om kallbadhus hanteras i samband med de pågående utredningarna om
ny simhall och om utvecklingen av Evedalsområdet.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-04-12.
Yrkanden
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande av Gunnar Nordmark (L):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 196

Dnr 2021-00181

Medborgarförslag om delning av Växjöbostäder AB
samt förbud att dela ut medel till ägarbolaget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag:
"Jag föreslår att det kommunala bostadsbolaget Växjöbostäder AB delas
upp i 3 mindre bolag eftersom företaget blivit för stort på marknaden
och trycker undan andra aktörer. Företaget har tappat kontakten med
sina kunder invånarna i Växjökommun. De har även delat ut stora delar
av sitt kapital till ägarbolaget vilket jag anser är menligt mot både
företaget och för de som hyr sin bostad av företaget. Detta bör också
begränsa och helst helt upphöra. Företaget skyller upprepade
hyreshöjningar på eftersatt underhåll, hade de utdelade medlen kunnat
användas till detta hade hyreshöjningar kunnat undvikas och standarden
på lägenheterna kunnat öka, samt det eftersatta underhållet minskats."
Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten i ärendet till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 193/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-04-12.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
VKAB
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§ 197

Dnr 2021-00064

Medborgarförslag om att inrätta tjänst som
försteskötare på gruppbostäder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det förslaget
syftar till uppfylls redan idag genom att vissa medarbetare har
kvalitetsutvecklande uppdrag mot hela verksamheten. Dessutom ges
medarbetarna vid varje enhet kompetensutveckling utifrån de
omsorgstagarspecifika behoven vid sin arbetsplats.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag:
Arbete på gruppbostad är inget enkelt jobb. För ett gott resultat krävs
ofta hög specialkompetens inom bland annat funktionsvariation. Den
kompetensen är svår för arbetsgivarna att hitta, rekrytera och behålla.
Vi föreslår därför inrättande av försteskötartjänster på gruppbostäder
(bostäder med särskild service enligt LSS). Dessa karriärtjänster gör
arbete på gruppbostad mer attraktivt samtidigt som kompetensnivån
höjs och kvaliteten i arbetet ökar. Den som får en försteskötartjänst ska
vara erfaren och erkänt duktig inom sitt yrke. En försteskötare ska
också:
Få kompletterande och fortlöpande kompetensutveckling inom det
specialområde som gäller för aktuell arbetsplats.
Ansvara för introduktion av nyanställda kollegor.
Coacha kollegor.
Initiera diskussioner om rutiner och arbetssätt som vederbörande ser
kan förbättras.
Få det lönepåslag kompetens- och ansvarsnivå berättigar till
En försteskötare kan även tilldelas andra ansvarsområden utifrån
individuell kompetens. Med genomförd ledarskapsutbildning kan till
exempel en försteskötare bli den närvarande arbetsledare som många
enheter har behov av.
Vi ser tre stora vinnare på vårt förslag:
1. De boende, som i högre grad får sina behov och rättigheter
tillgodosedda.
2. Personalen, som genom coachning får möjlighet att göra ett gott jobb
och även möjlighet att utvecklas
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och göra karriär inom sitt yrke.
3. Kommunens skattebetalare, som får mer för pengarna: Högre kvalitet
och lägre personalomsättning.
Vi ser också att motsvarande arbetssätt med fördel kan implementeras
inom äldreomsorgen där de strukturella problemen i stort är desamma
som på LSS-boenden.
Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten i ärendet till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har inhämtat yttrande från
omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd.
Beslutsunderlag
-Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 194/2021 föreslagit följande
beslut:
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att det förslaget
syftar till uppfylls redan idag genom att vissa medarbetare har
kvalitetsutvecklande uppdrag mot hela verksamheten. Dessutom ges
medarbetarna vid varje enhet kompetensutveckling utifrån de
omsorgstagarspecifika behoven vid sin arbetsplats.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-04-19.
-Yttrande omsorgsnämnden i § 22/2021.
-Yttrande nämnden för arbete och välfärd i § 45/2021.
Yrkanden
Pernilla Tornéus (M) med instämmande av Julia Berg (S) och Ulf Hedin
(M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Omsorgsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Förslagsställaren
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§ 198

Dnr 2021-00248

Skrivelse om införande av arbetsstipendium för
kulturskapare- Maria Garmer (V) och Håkan Frizén
(V)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen hemställer åt kultur- och fritidsnämnden att arbeta
vidare i enlighet med skrivelsens intentioner.
Bakgrund
Maria Garmer (V) och Håkan Frizén (V) har lämnat en skrivelse till
kommunstyrelsen med följande innehåll:
Pandemin har medfört utmaningar för Sveriges kulturskapare, så även i
Växjö kommun. Inställda konserter, vernissager, konstrundor,
föreställningar med mera har inneburit inkomstbortfall och negativa
konsekvenser för såväl enskilda utövare som kulturlivet i stort.
Kulturen har en stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa, den
bidrar även till att skapa en attraktiv miljö i Växjö kommun. Med syfte att
stärka det fria kulturlivet under en period som präglas av restriktioner
och nedstängda verksamheter, vill vi avsätta extra medel till
arbetsstipendier för verksamma kulturutövare i Växjö kommun.
Stipendierna ska utgöra ett komplement till andra former av stöd på
lokal, regional och statlig nivå.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet att en summa på 500
000 kronor avsätts för arbetsstipendier till fria kulturskapare som
drabbats av coronapandemin.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 215/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen hemställer åt kultur- och fritidsnämnden att arbeta
vidare i enlighet med skrivelsens intentioner.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-04-26.
Yrkanden
Johnny Werlöv (V) med instämmande av ordförande Anna Tenje M), Jon
Malmqvist (KD) och Gunnar Nordmark (L): Bifall till arbetsutskottets
förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Skribenterna
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§ 199

Dnr 2021-00131

Skrivelse om forum för att främja
landsbygdsutveckling- Andreas Olsson (C) och
Thomas Magnusson (C)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller skrivelsen och ger kommunchefen följande
uppdrag:
-Att utreda förutsättningar för att i samverkan med civilsamhället
på landsbygden tillskapar ett första landsbygdsfullmäktige i nära
tidsanslutning till landsbygdsriksdagen.
-Att se över förutsättningar för att inrätta en årlig landsbygdens
dag i Växjö kommun i samband Matrundan och marknadsförs
genom ett kompletterande program.
Bakgrund
Andreas Olsson (C) och Thomas Magnusson (C) har lämnat en skrivelse
till kommunstyrelsen den 24 februari 2021 med följande innehåll:
Nya forum för att främja god landsbygdsutveckling
Det här är platsen där vår landskapsmosaik av åkrar och beteshagar,
ligger inbäddat i skogslandskapet som omges av sjöar o vattendrag som
binder samman stad och land. Det är förmånen vi har av att vara belägen
mitt i grönaste Småland. Vi är en del av den blå zon där många lever
längre än på andra ställen i Sverige och världen. Anledningen är oviss,
men visst skulle det kunna bero på en spännande matkultur och den
naturskatt som förgyller vår vardag runt om i kommunen. Något som
kort och gott kan beskrivas som livskvalitet.
Vår landsbygd har mycket att erbjuda och många attraktiva besöksmål
är fortfarande okända för somliga kommuninvånare. Det behöver därför
skapas bättre möjligheter för att synliggöra dess potential. Idag sker
landsbygdsutveckling i dialog mellan olika intressenter, men det skulle
kunna stärkas genom en lokal motsvarighet till landsbygdsriksdagen.
Kommunen kan stödja uppstartsfasen och ta initiativ till ett
landsbygdsfullmäktige och landsbygdsnätverk där sockenråd, byalag,
föreningar med flera kan träffas. Tillfället kan innehålla
inspirationsföreläsningar, externa utställare och även ge möjlighet till
dialog mellan till exempel sockenråd, byalag, bygdegårds-,
hembygdsföreningar med flera, för ökade möjligheter till att dela med
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sig och kopiera intressanta idéer. Under 2021 går det att genomföra i
digitalform utifrån det rådande läget, för att under kommande år vara
placerat i nära anslutning till den nationella landsbygdsriksdagen, då
många vill åka men inte har möjligheten att delta i detta event.
Vi har en fantastisk landsbygd som har mycket att erbjuda. Det måste vi
lyfta fram och ge uppmärksamhet. Kommunen bör därför även hjälpa till
med att skapa ett forum som ger bygderna möjlighet att presentera och
marknadsföra sin bygd. Vi lever just nu i annorlunda tider och för 2021
bör alternativet därför vara ett filmklipp om våra tätorter/byar som
skulle kunna finnas på kommunens hemsida. Landsbygds-ambassadörer
skulle då kunna lyfta fram sin bygd och ta avstamp med ett digitalt
program i samband med MAT 2021, med siktet inställt på att en
landsbygdens dag 2022 blir en kompletterande del av det
återkommande eventet Matrundan.
Vår förhoppning är att initiativet på sikt ska kunna skapa bättre
förutsättningar för alla kommuninvånare att bo och verka där de vill,
inte där de måste. Det bidrar till en attraktiv och levande kommun på
riktigt.
Med bakgrund av detta vill vi ge kommunchefen i uppdrag:
Att Växjö kommun utreder förutsättningar för att i samverkan
med civilsamhället på landsbygden tillskapar ett första
landsbygdsfullmäktige i nära tidsanslutning till
landsbygdsriksdagen.
Att se över förutsättningar för att inrätta en årlig landsbygdens
dag i Växjö kommun i samband Matrundan och marknadsförs
genom ett kompletterande program
Beslutsunderlag
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021
-Kommunchefens yttrande daterat 2021-04-08.
Yrkanden
Andreas Olsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
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§ 200

Dnr 2020-00496

Redovisning av uppdrag med anledning av skrivelse
om utvärdering av Växjö kommuns samlade insatser
under covid-19/Coronapandemin
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och ger kommunchefen i
uppdrag att följa upp utvärderingarnas åtgärds- och förbättringsförslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen tog följande beslut i § 165/2020:
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att göra en
utvärdering av Växjö kommuns samlade insatser under covid-19
pandemin.
2. Utvärderingen ska redovisas senast i samband med
årsredovisning för 2020.
Utvärderingarna har även redovisats muntligt på kommunstyrelsens
sammanträde 6 april 2021.
Beslutsunderlag
-Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 190/2021 föreslagit följande
beslut: Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och ger
kommunchefen i uppdrag att följa upp utvärderingarnas åtgärds- och
förbättringsförslag.
-Kommunchefens skrivelse 2021-03-17.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-03.
-Länsstyrelsens rapport - Utvärdering av regional samverkan i
Kronobergs län i hanteringen av covid-19-pandemi.
-Combitechs utvärdering av krisorganisationens hantering av
konsekvenserna i samband med coronapandemin.
-Public Partners utvärdering - Bedömning av insatser/beslut kopplade
till hanteringen av Corona – pandemin.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Säkerhets- och beredskapschefen
För kännedom
Samtliga nämnder och styrelser

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
31 (77)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-04

§ 201

Dnr 2020-00088

Uppföljning av Kemikalieplan för Växjö kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten ”Uppföljning och utvärdering av
kemikalieplan 2016-2020”.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2020 att ge kommunchefen i
uppdrag att göra en uppföljning av kemikalieplanen.
Uppföljningen har gjorts genom att samtliga förvaltningar, de
kommunala fastighetsbolagen samt SSAM har ombetts att svara på en
uppföljningsenkät där de redogjort för sitt arbete.
Svaren har sammanställts i en rapport med komplettering av
samordnarens erfarenheter, reflektioner och slutsatser.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-10 om kemikalieplan för Växjö
kommun 2016-2020. Kemikalieplanen består av 6 fokusområden med
åtgärder och aktiviteter för att arbeta i riktning mot den långsiktiga
målbilden till 2030 i miljöprogrammet och att säkerställa att målen till
2020 i miljöprogrammet uppnås. Olika nämnder och bolag har ansvar för
genomförandet av de olika aktiviteternas genomförande vilka planerats i
nämnders internbudgetar och bolagens affärsplaner och årlig
uppföljning har gjorts i samband med bokslut i respektive nämnd och
bolag.
Kommunledningsförvaltningen har samordnat arbetet med
genomförandet under planperioden. Uppföljningen ligger sedan till
grund för förslag på hur fortsatt utvecklingsarbete inom
kommunkoncernen ska ske.
Beslutsunderlag
-Hållbarhetsutskottet har i § 17/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner rapporten ”Uppföljning och utvärdering av
kemikalieplan 2016-2020”.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-10-29.
-Kemikalieplan Växjö kommun 2016-2020.
Beslutet skickas till
För kännedom
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Utvecklingschefen
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 202

Dnr 2020-00513

Idé- och kunskapscentrums samverkansavtal
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå ett förnyat samverkansavtal
med Idé- och KunskapsCentrum Kronoberg enligt förslag i bilaga
1 till ärendet.
2. Samverkansavtalet följs upp två gånger per år.
Bakgrund
Idé- och KunskapsCentrum ideell förening, även kallat I&KC, är en icke
vinstdrivande och administrativ samlingsorganisation och mötesplats
för funktionsrättsföreningar i Kronobergs län. I&KC stöttar länets
kommuner med utbildning, kunskapsförmedling och rådgivning i
funktionsrättsfrågor, och är även en resursbank för länets
funktionsrättsföreningar.
Kommunstyrelsen gav i § 261/2020 kommunchefen i uppdrag att
genomföra en översyn av nuvarande hyresupplägg och samverkan med
Idé- och KunskapsCentrum och återkomma med underlag och förslag
till beslut.
Beslutsunderlag
-Hållbarhetsutskottet har i § 18/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå ett förnyat samverkansavtal
med Idé- och KunskapsCentrum Kronoberg enligt förslag i bilaga
1.
2. Samverkansavtalet följs upp två gånger per år.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-17 där följande
sammanfattning framgår:
Samverkansavtalet mellan Växjö kommun och I&KC har förnyats och
uppdaterats så att det bättre överensstämmer med I&KCs nuvarande
och framtida förutsättningar för att bedriva verksamhet och Växjö
kommuns behov. I avtalet framgår även vilka åtaganden som årligen ska
uppfyllas av I&KC, vilken typ av underlag som årligen ska lämnas in till
Växjö kommun för att nytt bidrag ska utbetalas, förtydliganden kring
avtalsuppföljning samt det ekonomiska bidragets storlek.
Samverkansavtalet bidrar till samtliga målbilder i Hållbara Växjö 2030
och flera av dess utmaningar samt bidrar till visionen att Växjö kommun
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är en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och
besökare – idag och i framtiden!
Det förnyade samverkansavtalet mellan Växjö kommun och I&KC finns i
bilaga 1.
Samverkansavtalet med I&KC utgör en del av helheten i på vilket sätt
Växjö kommun samarbetar med funktionshinderorganisationerna.
-Bilaga 1 Samverkansavtal.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
För kännedom
Idé- och KunskapsCentrum Kronoberg, ideell förening
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§ 203

Dnr 2021-00247

Exploateringskalkyl för Södra Rottne 1:3, Rottne,
etapp 2
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner exploateringskalkyl, enligt bilaga 1, för
exploateringsområde Södra Rottne 1:3, Rottne, etapp 2 avseende de
delar som berör kommunstyrelsens ansvarsområden.
Bakgrund
Detaljplanen för Södra Rottne 1:3 antogs 2014. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra en utbyggnad av villatomter i Rottne. Den första etappen
byggdes ut 2019 med 5 st. villatomter. Etapp 2 innebär en utbyggnad av
gata, vatten och avlopp för att tillskapa ytterligare 8 stycken villatomter.
En projektplan är upprättad och överlämnad för beslut till tekniska
nämndens styrgrupp. Projektplanen innehåller de delar av
exploateringskalkylen som berör tekniska nämndens ansvarsområden.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 210/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner exploateringskalkyl, enligt bilaga 1, för
exploateringsområde Södra Rottne 1:3, Rottne, etapp 2 avseende de
delar som berör kommunstyrelsens ansvarsområden.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-20 där följande
sammanfattning framgår:
Som grund för exploateringskalkylen har en projektering av området
gjorts och intäkterna har beräknats utifrån den aktuella detaljplanens
förutsättningar. Den totala utgiften för etapp 2 är beräknad till 2,6 mkr
inkl. gata/park/natur, VA och kvartersmark. Intäkterna avseende
försäljning av mark och anläggningsavgift VA är beräknade till 2,6 mkr.
-Bilaga 1 Exploateringskalkyl Södra Rottne 1:3, etapp 2.
Yrkanden
Andreas Olsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
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§ 204

Dnr 2020-00385

Överenskommelse om Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP) mellan Växjö kommun och
Brottsofferjouren Växjö
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen att underteckna
Idéburet Offentligt Partnerskap med Brottsofferjouren enligt till
ärendet bifogat förslag.
2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker genom
Kommunstyrelsens bidragsbudget.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till Nämnden för arbete och välfärd
att utse kontaktperson samt årligen följa upp brottsofferjourens
arbete.
Bakgrund
Brottsofferjouren Växjö har inkommit till Växjö kommun om önskan att
teckna ett Idéburet Offentligt Partnerskap med Växjö kommun.
Partnerskapet sträcker sig mellan 2021 till och med 2023. Tidigare avtal
med Brottsofferjouren Växjö har finansernas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-29 där följande framgår:
Genom denna överenskommelse säkerställer Växjö kommun ett
långsiktigt arbete med stödinsatser och information till brottsutsatta,
vittnen och anhöriga och att dessa få det stöd och den hjälp de behöver i
bearbetningen av den uppkomna situationen. Invånarna i Växjö kommun
ska genom Brottsofferjouren Växjö erbjudas samtalsstöd i en
brottsutsatt situation. Brottsutsatta, anhöriga och inkallade vittnen ska
få stöd och vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och
försäkrings- och ersättningsfrågor samt i kontakter med vård,
myndigheter och hjälporganisationer enligt intentionerna i 5 kap 11 §
socialtjänstlagen (2001:453)1 samt EU-direktivet ”Brottsoffren i
centrum”. Stödsökande ska även erbjudas stöd inför, under och efter
rättegång.
Dock överlämnar eller hänvisar Brottsofferjouren ärenden till
professionella aktörer när det bedöms att jourens volontärinsatser är
otillräckliga.
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Eftersom uppdraget grundar sig i Socialtjänstlagen (2001:453) så bedöms
det mest fördelaktigt om uppföljning sker via Nämnden för arbete och
välfärd.
Den nya överenskommelsen innebär en kostnadsökning på cirka 40 tkr
per år samt uppräkning med 5% 2022 och 2023. Brottsofferjourens
arbete påverkar både folkhälsan och barnperspektivet positivt. Genom
deras arbete skapas en tryggare miljö för de som utsatts för brott.
-Bilaga: Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
mellan Växjö kommun och Brottsofferjouren Växjö.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Säkerhets- och beredskapschefen
Nämnden för arbete och välfärd
För kännedom
Brottsofferjouren i Växjö
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§ 205

Dnr 2020-00745

Budgetförutsättningar inför Växjö kommuns budget
2022, del 2
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att använda SKR:s prognos från april
2021 för uppräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning under planeringsperioden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att beräkningsunderlaget för skatteintäkter
och utjämning under planeringsperioden ska bygga på en
befolkningsökning med 750 personer för budgetåret 2022 och 1 200
personer för budgetåren 2023-2024.
3. Kommunstyrelsen beslutar att det under planeringsperioden ska
finnas ett utrymme för lönekostnadsökningar motsvarande
konjunkturlönestatistiken (timlön).
4. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internräntan till 2,5 procent
för 2022.
5. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budgeträntan för under
budgetåret 2022 nyupptagna lån i VA-kollektivet till:
Period

Fast ränta, procent

2022

1,50

Ränta på
koncernkonto,
procent
1,20

Bakgrund
Syftet med gemensamma budgetförutsättningar är att skapa likvärdiga
förutsättningar för beräkning av väsentliga intäkts- och kostnadsposter i
partigruppernas budgetförslag.
Kommunstyrelsen fastställde befolkningsprognosen för perioden 20212030 i detta ärende den 6 april 2021.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 208/2021 föreslagit följande beslut:

1. Kommunstyrelsen beslutar att använda SKR:s prognos från april
2021 för uppräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning under planeringsperioden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att beräkningsunderlaget för skatteintäkter
och utjämning under planeringsperioden ska bygga på en
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befolkningsökning med 750 personer för budgetåret 2022 och 1 200
personer för budgetåren 2023-2024.
3. Kommunstyrelsen beslutar att det under planeringsperioden ska
finnas ett utrymme för lönekostnadsökningar motsvarande
konjunkturlönestatistiken (timlön).
4. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internräntan till 2,5 procent
för 2022.
5. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budgeträntan för under
budgetåret 2022 nyupptagna lån i VA-kollektivet till:
Period

Fast ränta, procent

2022

1,50

Ränta på
koncernkonto,
procent
1,20

-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-30 där följande framgår:
I Befolkningsprognos Växjö kommun 2021-2030 noteras en fortsatt
positiv befolkningsutveckling under planperioden. Under 2020 och 2021
har dock Coronapandemin och de restriktioner som följt i dess spår haft
en tydlig effekt på befolkningstillväxten för många regioner i Sverige.
Sett ur ett nationellt perspektiv minskade tillväxttakten med 55 procent
jämfört med de fem senaste åren, motsvarande siffra för Kronoberg var
hela 68 procent.
Även för Växjö kommun, som har haft en jämn och hög
befolkningstillväxt under den senaste tioårsperioden, bromsade
befolkningsökningen in rejält. I slutet av 2020 låg folkmängden i
kommunen på 94 859 invånare, en ökning med 730 personer eller 0,8
procent jämfört året innan. Det innebär nästan en halvering av
kommunens befolkningstillväxttakt jämfört med de senaste fem åren.
Befolkningsökningen för år 2021 beräknas ligga på samma låga nivå som
för år 2020 innan ökningstakten återgår till en genomsnittlig nivå på 1
200 personer per år under de kommande fem åren.
Det är invånarantalet den 1 november året före budgetåret som ligger till
grund för beräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
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§ 206

Dnr 2021-00205

Kommunens revisorers uppföljning av genomförda
granskningar under 2017 och 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar kommunens revisorers uppföljning av
granskningar genomförda 2017-2018.
Bakgrund
Kommunens revisorer har genomfört en uppföljning av genomförda
granskningar under åren 2017-2018. Revisionen har översänt
uppföljningen till berörda nämnder för kännedom och eventuella
yttranden.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 195/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen noterar kommunens revisorers uppföljning av
granskningar genomförda 2017-2018.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-04-12.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunens revisorer
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§ 207

Dnr 2021-00214

Initiativet "Cities race to zero"
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun ansluter sig till ”Cities
race to zero”.
Bakgrund
I november 2021 arrangeras FN:s klimatkonferens COP26. I syfte att
kraftsamla inför den har organisationen C40 tillsammans med flera
andra organisationer, bland annat ICLEI och WWF, utvecklat den globala
kampanjen "Cities race to zero". Växjö kommun har fått frågan om att
delta i kampanjen via Stockholms stad, som innehar platsen som vice
ordförande i C40.
Kortfattat innebär deltagandet att kommunen erkänner vikten av att
lösa klimatkrisen, ha mål som ligger i linje med Parisavtalet, genomföra
åtgärder amt rapportera utvecklingen på någon av de plattformar
kommunen i normala fall rapporterar på. Allt detta ligger redan i linje
med kommunens klimatarbete inom till exempel Klimatkontraktet.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 197/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun ansluter sig till ”Cities
race to zero”.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-16 där följande
sammanfattning framgår:
Ett deltagande i Cities Race to Zero innebär inte något större merarbete
för kommunen då det främst handlar om att synliggöra de samlade
klimatambitionerna på lokal nivå hos de städer som deltar. De åtaganden
som är förenade med deltagande är sådant som redan görs i Växjö
kommun.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Utvecklingschefen
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§ 208

Dnr 2021-00147

Revidering av Riktlinjer för flaggning i Växjö
kommun med anledning av flytt till nytt kommunhus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar reviderade Riktlinjer för flaggning i Växjö
kommun att gälla från 10 maj 2021 fram till dess att markarbete utanför
Växjö stations- och kommunhus är avslutat och ny revidering görs
baserad på uppdaterat antal flaggstänger.
Bakgrund
Nuvarande Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun, fastställda av
kommunstyrelsen 2020-02-04 § 35, baseras på nio flaggstänger i de
delar som rör flaggning utanför Växjö kommunhus. Vid flytt till nya
Växjö stations- och kommunhus kommer det från och med inflyttning
och ca 1 år framåt att finnas fem provisoriska flaggstänger utanför
byggnad, för att när markarbetet utanför är färdigställt finnas sju
permanenta flaggstänger. Revidering som nu görs gäller under tiden de
fem provisoriska flaggstängerna används.
En revidering av nuvarande Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun
behöver göras som anpassning till förändrat antal flaggstänger utanför
Växjö stations- och kommunhus. Hänsyn behöver också tas till
Jernhusens önskemål om att ha sin flagga hissad utanför byggnad.
Kostnader för flagghyra kommer att förflyttas från beställande
förvaltning till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 199/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen antar reviderade Riktlinjer för flaggning i Växjö
kommun att gälla från 10 maj 2021 fram till dess att markarbete utanför
Växjö stations- och kommunhus är avslutat och ny revidering görs
baserad på uppdaterat antal flaggstänger.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-14 där följande
sammanfattning framgår:
En revidering av nuvarande Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun
behöver göras som anpassning till förändrat antal flaggstänger utanför
Växjö stations- och kommunhus. Hänsyn behöver också tas till
Jernhusens önskemål om att ha sin flagga hissad utanför byggnad.
Kostnader för flagghyra kommer att förflyttas från
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beställande förvaltning till tekniska nämnden.
Yrkanden
Conny Lindahl (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande
ändring under rubriken Flaggning utanför Växjö stations- och
kommunhus, Norra Järnvägsgatan 7: Punkt 5 Vid Växjö Pride, tas bort.
Ordförande Ana Tenje (M) med instämmande av Oliver Rosengren (M),
Magnus Wåhlin (MP), Gunnar Nordmark (L), Andreas Olsson (C), Johnny
Werlöv (V), Malin Lauber (S) och Julia Berg (S): Bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Omröstnings begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på arbetsutskottets förslag.
Nej för att rösta på Conny Lindahls yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 14
röster mot 1 röst för Conny Lindahls yrkande. Se omröstningsbilaga 1.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kanslichefen
Servicecenter
Tekniska förvaltningen
Vöfab
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Omröstningsbilaga 1
Ledamot
Andreas Olsson
(C)
Malin Lauber (S)
Oliver
Rosengren (M)
Pernilla Tornéus
(M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist
(KD)
Gunnar
Nordmark (L)
Magnus Wåhlin
(MP)
Julia Berg (S)
Martin Edberg
(S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Tomas Thornell
(S)
Maria Garmer
(V)
Conny Lindahl
(SD)
Ordförande
Anna Tenje (M)
Totalt

Tjänstgörande
ersättare

Ja

Nej

Avstår

Ej
röstat

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Johnny Werlöv
(V)
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Ja
Nej
Ja
14
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§ 209

Dnr 2021-00133

Sveriges kommuner och regioners remiss om
revidering av Gallringsråd nr 5 - Bevara eller gallra
- råd för socialtjänsten m.m.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar kommunchefens skrivelse, med bilagd svarsfil,
som remissvar till Sveriges Kommuner och Regioner.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över Sveriges
kommuner och regioners remiss om revidering av Gallringsråd nr 5 Bevara eller gallra - råd för socialtjänsten m.m.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 211/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen lämnar kommunchefens skrivelse, med bilagd svarsfil,
som remissvar till Sveriges Kommuner och Regioner.
-Kommunchefens skrivelse med bilagd svarsfil daterad 2021-04-28 där
följande sammanfattning framgår:
Revideringarna av Gallringsråd nr 5 handlar om ett nytt upplägg och
förändringar utifrån att informationshanteringen blir allt mer digital.
Revideringarna kan leda till förändringar i dokumenthanteringsplanerna
för nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden, vilket i sin
tur kan leda till förändringar i arbetssätt för nämndernas förvaltningar
och kommunarkivet. Förändringarna bedöms dock inte vara omfattande
eller leda till några ökade kostnader.
Beslutet skickas till
Sveriges kommuner och regioner
För kännedom
Kanslichefen
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§ 210

Dnr 2021-00196

Samråd av tillägg till översiktsplanen för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Lessebo
kommun, Kronobergs län
Kommunstyrelsens beslut
Växjö kommun är positiva till samrådshandling för tillägg till
översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Lessebo
kommun.
Bakgrund
Växjö kommun har givits tillfälle att yttra sig över samrådshandling för
tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
för Lessebo kommun.
Beslutsunderlag
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-22 där följande framgår:
Växjö kommun är positiva till att Lessebo kommun genom utpekandet av
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen vill stärka sina
strategiskt viktiga orter, i synnerhet Hovmantorp och Lessebo. Det är
viktigt att regionen kan växa tillsammans och att våra orter kan
komplettera varandra så att vi stärker viktiga samband som ger
förutsättningar för hållbara transporter.
Beslutet skickas till
Lessebo kommun
För kännedom
Planeringschefen
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§ 211

Dnr 2021-00141

Vattenmyndigheternas remiss på förslag till
miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av
vattenkraft
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen meddelar Vattenmyndigheterna att kommunen
ställer sig positiv till rubricerat samråd och lämnar synpunkter enligt
kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-06.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över
Vattenmyndigheternas remiss på förslag till miljökvalitetsnormer för
vatten som påverkas av vattenkraft.
Alla anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få
moderna miljövillkor. Enligt den nationella planen för moderna
miljövillkor för vattenkraften (NAP) som beslutades av regeringen i juni
2020 ska omprövningarna påbörjas den 1 februari 2022. För Växjö
kommuns del är hittills Ingelstad godkänd för NAPen och ingår i första
prövningsgruppen för Mörrumsån, vilket innebär att tidpunkt när
ansökan ska lämnas in är 1 februari 2024.
Det här samrådsmaterialet presenterar vattenmyndigheternas förslag
till beslut om miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som är
påverkade av vattenkraft som ska omprövas under perioden 2022–2024.
Utgångspunkten är att en vattenförekomst ska uppnå god vattenstatus.
Under vissa särskilda förutsättningar kan en vattenförekomst förklaras
som kraftigt modifierad. Både naturliga och kraftigt modifierade vatten
kan få undantag i form av mindre strängt krav om kriterierna för detta
är uppfyllda. I dessa fall gäller en anpassad miljökvalitetsnorm för
vattenförekomsten. Om en vattenförekomst omfattas av krav till följd av
andra EU-direktiv än vattendirektivet, till exempel art- och
habitatdirektivet (Natura 2000), så gäller det strängaste kravet.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 191/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen meddelar Vattenmyndigheterna att kommunen
ställer sig positiv till rubricerat samråd och lämnar synpunkter enligt
kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-06.
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-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-06.
Beslutet skickas till
Vattenmyndigheterna
För kännedom
Planeringschefen
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§ 212

Dnr 2021-00093

Miljödepartementets remiss av betänkande (SOU
2020:78) Tillgängliga stränder - ett mer
differentierat strandskydd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande
synpunkter på betänkandet:
För att utveckla vårt samhälle och få det attraktivt att leva, bo och verka
på landsbygden för våra invånare och företag, krävs det att vi kan skapa
möjligheter att bygga i attraktiva lägen. För byggandet på landsbygden
handlar detta ofta om att kunna bygga i sjönära lägen. Det är därför
viktigt att strandskyddslagstiftningen inte förhindrar en sådan
utveckling.
Strandskyddet har två viktiga syften, att långsiktigt trygga allmänhetens
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet, och fyller därmed en viktig roll. Det behövs dock lättnader och
förtydliganden av strandskyddet för att förbättra balansen mellan
syftena.
Att som utredningen föreslå, att möjliggöra för kommuner att ansöka
om att få strandskyddet hävt hos länsstyrelsen givet vissa kriterier
riskerar att göra det svårare att få bygga strandnära snarare än tvärt om.
Inte minst till följd av de kriterier som ställs upp, som i praktiken
innebär att strandskyddet endast får hävas om det inte är attraktivt och
området inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets syften.
Men också då ska möjligheten att häva strandskyddet, enligt
utredningens förslag, tillämpas varsamt. Detta riskerar att inte syftet nås
om att underlätta utvecklingen av landsbygden med attraktiva
boendemiljöer.
Växjö kommun ser positivt på flera av utredningens förslag som
exempelvis upphävandet av det generella strandskyddet vid små sjöar
och vattendrag, möjlighet till ytterligare ett dispensskäl för
klimatanpassningsåtgärder, förändringarna för strandskydd vid anlagt
vatten samt förtydliganden om vad som gäller i planarbetet vid äldre
planer.
Växjö kommun motsätter sig dock förslaget om ökad restriktivitet vad
gäller de särskilda dispensskälen i kap 7 §18c då det är en alltför stor
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reform, och som inte har utretts i tillräcklig omfattning, då förslaget har
tillkommit sent i utredningens arbete. Växjö kommun anser även att
förändringen riskerar att försvåra tillämpningen av lagstiftningen vid
handläggningen av framtida strandskyddsdispenser.
Växjö delar även utredningens bedömning att regeringen bör initiera en
utredning om ytterligare lättnader inom undantagen för de areella
näringarna och önskar tillägga att en sådan utredning även bör innefatta
turismen.
Utredningen konstaterar att LIS-områden inte har fungerat som det var
tänkt vilket Växjö kommun instämmer med. Istället ges förslag att
kommunen antingen kan ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet
upphävs i landsbygdsområden eller att landsbygdsområden kan pekas ut
i översiktsplanen, där det då ska vara enklare att få dispens. Detta anser
Växjö kommun vara positivt för att kunna utveckla landsbygden. LISområden har tidigare skapat oklarheter i handläggning och med detta
förslag finns förhoppning att det ska finnas mindre utrymme för
tolkning av hur områden kan pekas ut. Det är positivt för
landsbygdsutvecklingen att en större flexibilitet skapas och att
länsstyrelsen får en tidsangivelse innan beslut måste tas.
Som utredningen påpekar är det kommunerna som besitter
lokalkännedomen, och de bör därmed få full rådighet över
strandskyddet. Flexibiliteten i strandskyddet, där sådant beslutats, bör
samtidigt ökas genom fler dispensskäl och större möjligheter till
intresseavvägning i dispensbedömningen. Undantagen för areella
näringar bör samtidigt stärkas och även inkludera hästnäringen.
Enligt utredningen ska ett digitalt kartunderlag tas fram av
länsstyrelsen, där det tydligt ska framgår var strandskydd råder. Detta
kartunderlag blir väldigt betydelsefullt, då det kommer ge en trygghet
och korrekthet i handläggning och kontakt med allmänheten, samt ge
allmänheten möjlighet att på egen hand söka upp informationen. Det
digitala kartunderlaget känns därför som en mycket viktig förutsättning
för att ovanstående lättnader verkligen ska ge det stöd och legitimitet
som beskrivs som önskvärt och välbehövligt.
Uppdraget att ta fram detta underlag ställer stora krav på
länsstyrelserna och att detta genomförs på ett bra sätt. Det bör även
tydliggöras vem som bär ansvar för att ajourhålla kartmaterialet.
Utredningen föreslår ett stärkt strandskydd i områden där
exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är
stor och i vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet.
Där ska de särskilda skälen för dispens och upphävande av
strandskyddet vid detaljplanering, enligt utredningen, tillämpas särskilt
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restriktivt. Kommunen har flera projekt i närhet till stadsnära sjöar och
står inte bakom skärpt strandskydd i sjönära områden.
Avslutningsvis bör utredas hur privata markägare vid inskränkningar
framgent kan ersättas för den värdeminskning strandskyddet ger
upphov till. En sådan utredning behöver titta på hur omfattande
ersättning som ska ges, hur det kan finansieras samt hur
övergångsbestämmelser kan utformas på ett sätt som ger rimlig
värdeöverföring mellan det offentliga och det privata.
Reservation
Magnus Wåhlin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Johnny Werlöv (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Förslaget kan medföra att mark exploateras i anslutning till mindre
vattendrag vilket kan inverka negativt på växt- och djurlivet, då det ofta
finns begränsat med information om naturvärden i dessa områden.
Förslaget saknar även en fördjupad utredning av förväntad påverkan på
växt- och djurlivet samt allemansrätten i ett längre perspektiv. Vidare är
utredningen otydliga gällande tillämpningen och omfattningen av de
undantag från strandskyddet som föreslås. Förslaget rörande att
strandskyddet kan upphävas helt i landsbygdsområden innehåller heller
inga tydliga begränsningar för hur stora områden som avses.
Utredningens förslag innebär sammanfattningsvis en kraftig försämring
av strandskyddet som har stor betydelse för möjligheten att uppnå både
miljö- och friluftsmål.
Med anledning av ovan reserverar jag mig mot beslutet.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över
Miljödepartementets remiss av betänkande (SOU 2020:78) Tillgängliga
stränder - ett mer differentierat.
Uppdraget för översyn av strandskyddet har varit att föreslå de
författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet
i miljöbalken görs om i grunden. Det ska ske genom en ökad
differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder
varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det
ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslagen ska
på det sättet syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och
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näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna
näringar i områden med lågt exploateringstryck.
Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller förstärka strandskyddet
för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten
och miljön i starkt exploaterade områden.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 200/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande
synpunkter på betänkandet:
För att utveckla vårt samhälle och få det attraktivt att leva, bo och verka
på landsbygden för våra invånare och företag, krävs det att vi kan skapa
möjligheter att bygga i attraktiva lägen. För byggandet på landsbygden
handlar detta ofta om att kunna bygga i sjönära lägen. Det är därför
viktigt att strandskyddslagstiftningen inte förhindrar en sådan
utveckling.
Strandskyddet har två viktiga syften, att långsiktigt trygga allmänhetens
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet, och fyller därmed en viktig roll. Det behövs dock lättnader och
förtydliganden av strandskyddet för att förbättra balansen mellan
syftena.
Att som utredningen föreslå, att möjliggöra för kommuner att ansöka
om att få strandskyddet hävt hos länsstyrelsen givet vissa kriterier
riskerar att göra det svårare att få bygga strandnära snarare än tvärt om.
Inte minst till följd av de kriterier som ställs upp, som i praktiken
innebär att strandskyddet endast får hävas om det inte är attraktivt och
området inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets syften.
Men också då ska möjligheten att häva strandskyddet, enligt
utredningens förslag, tillämpas varsamt. Detta riskerar att inte syftet nås
om att underlätta utvecklingen av landsbygden med attraktiva
boendemiljöer.
Växjö kommun ser positivt på flera av utredningens förslag som
exempelvis upphävandet av det generella strandskyddet vid små sjöar
och vattendrag, möjlighet till ytterligare ett dispensskäl för
klimatanpassningsåtgärder, förändringarna för strandskydd vid anlagt
vatten samt förtydliganden om vad som gäller i planarbetet vid äldre
planer.
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Växjö kommun motsätter sig dock förslaget om ökad restriktivitet vad
gäller de särskilda dispensskälen i kap 7 §18c då det är en alltför stor
reform, och som inte har utretts i tillräcklig omfattning, då förslaget har
tillkommit sent i utredningens arbete. Växjö kommun anser även att
förändringen riskerar att försvåra tillämpningen av lagstiftningen vid
handläggningen av framtida strandskyddsdispenser.
Växjö delar även utredningens bedömning att regeringen bör initiera en
utredning om ytterligare lättnader inom undantagen för de areella
näringarna och önskar tillägga att en sådan utredning även bör innefatta
turismen.
Utredningen konstaterar att LIS-områden inte har fungerat som det var
tänkt vilket Växjö kommun instämmer med. Istället ges förslag att
kommunen antingen kan ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet
upphävs i landsbygdsområden eller att landsbygdsområden kan pekas ut
i översiktsplanen, där det då ska vara enklare att få dispens. Detta anser
Växjö kommun vara positivt för att kunna utveckla landsbygden. LISområden har tidigare skapat oklarheter i handläggning och med detta
förslag finns förhoppning att det ska finnas mindre utrymme för
tolkning av hur områden kan pekas ut. Det är positivt för
landsbygdsutvecklingen att en större flexibilitet skapas och att
länsstyrelsen får en tidsangivelse innan beslut måste tas.
Som utredningen påpekar är det kommunerna som besitter
lokalkännedomen, och de bör därmed få full rådighet över
strandskyddet. Flexibiliteten i strandskyddet, där sådant beslutats, bör
samtidigt ökas genom fler dispensskäl och större möjligheter till
intresseavvägning i dispensbedömningen. Undantagen för areella
näringar bör samtidigt stärkas och även inkludera hästnäringen.
Enligt utredningen ska ett digitalt kartunderlag tas fram av
länsstyrelsen, där det tydligt ska framgår var strandskydd råder. Detta
kartunderlag blir väldigt betydelsefullt, då det kommer ge en trygghet
och korrekthet i handläggning och kontakt med allmänheten, samt ge
allmänheten möjlighet att på egen hand söka upp informationen. Det
digitala kartunderlaget känns därför som en mycket viktig förutsättning
för att ovanstående lättnader verkligen ska ge det stöd och legitimitet
som beskrivs som önskvärt och välbehövligt.
Uppdraget att ta fram detta underlag ställer stora krav på
länsstyrelserna och att detta genomförs på ett bra sätt. Det bör även
tydliggöras vem som bär ansvar för att ajourhålla kartmaterialet.
Utredningen föreslår ett stärkt strandskydd i områden där
exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är
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stor och i vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet.
Där ska de särskilda skälen för dispens och upphävande av
strandskyddet vid detaljplanering, enligt utredningen, tillämpas särskilt
restriktivt. Kommunen har flera projekt i närhet till stadsnära sjöar och
står inte bakom skärpt strandskydd i sjönära områden.
Avslutningsvis bör utredas hur privata markägare vid inskränkningar
framgent kan ersättas för den värdeminskning strandskyddet ger
upphov till. En sådan utredning behöver titta på hur omfattande
ersättning som ska ges, hur det kan finansieras samt hur
övergångsbestämmelser kan utformas på ett sätt som ger rimlig
värdeöverföring mellan det offentliga och det privata.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-04-19.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-13.
Yrkanden
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande av Andreas Olsson (C),
Jon Malmqvist (KD), Oliver Rosengren (M), Conny Lindahl (SD) och
Tomas Thornell (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Wåhlin (MP) med instämmande av Johnny Werlöv (V):
Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun lämnar följande
synpunkter på betänkandet (SOU 2020:78) – Tillgängliga stränder – ett
mer differentierat strandskydd
Strandskyddet har två viktiga syften, att långsiktigt trygga allmänhetens
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet, och fyller därmed en viktig roll. Om utredningens förslag
genomförs riskerar drastiskt försämrade förutsättningar för biologisk
mångfald och allmänhetens tillgång till stränder för all framtid. Det
kommer dessutom att försvåra möjligheten att nå miljömålen om
Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och
skärgård, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.
När det gäller förslaget att strandskyddet ska helt eller delvis kunna
upphävas i så kallade ”landsbygdsområden” anser kommunen att
förslaget riskerar att leda till att strandskyddet upphävs i mycket stora
områden, eftersom det saknas begränsningar för omfattningen av dessa
områden. Det skulle innebära försämringar för allmänhetens långsiktiga
tillgång till stränder, liksom försämringar för strandzonernas växt- och
djurliv, och försämrad motståndskraft mot klimatförändringen.
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Att slopa generellt strandskydd kring små sjöar och vattendrag är ett
mycket dåligt förslag, då det är just dessa som är i behov av ett ökat
skydd. Små sjöar kan ha stora naturvärden och ibland stor betydelse för
störningskänsliga fågelarter. Förslaget om upphävt generellt skydd
sticker ut och går i motsatt riktning till det generella forskningsläget om
biologisk mångfald och att det både nationellt och på europeisk nivå,
samt även internationellt, efterfrågas mer skydd för att vända krisen för
den biologiska mångfalden, inte mindre. Det är viktigt att om man ska
lätta på strandskyddsregler i glesbygd måste det kombineras med krav
som undantar områden med höga naturvärden som är viktiga för den
biologiska mångfalden.
Stränder som är tillgängliga för bad, fiske, promenader och annat
friluftsliv är en viktig resurs att värna om. Strandskyddsutredningen har
tyvärr misslyckats i den del av uppdraget som gällde att lämna förslag
som stärker strandskyddet i starkt exploaterade områden. Utredningen
har inte heller genomfört en långsiktig konsekvensanalys av de
genomgripande förändringar i lagstiftningen, som kan medföra
dramatiskt förändrad tillgång till stränder för friluftsliv och försämringar
för biologisk mångfald. Enligt utredningens direktiv skulle de långsiktiga
effekterna av utredningens förslag analyseras, men så har inte skett.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet skickas till
Miljödepartementet
För kännedom
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Planeringschefen
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§ 213

Dnr 2020-00728

Motion om försäljning av vindkraftverk i Värmland Christer Svensson (SD)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Bakgrund
Christer Svensson (SD) har den 2 december 2020 lämnat en motion till
kommunfullmäktige med följande innehåll:
Motion om försäljning av vindkraftverk i Värmland
Hösten 2019 beslutade ett enigt fullmäktige om att förvärva aktier i
driftbolag för drift och skötsel av vindkraftverk på Häjsberget/Södra
Länsmansberget i Värmland. Idrifttagning var beräknat att ske första
kvartalet 2020. Prognosen var att ett vindkraftverk kostar 45,3 miljoner
kronor.
Vi Sverigedemokrater menar att det var ett förhastat beslut vi tog och
att hög tid är att sälja aktierna så länge de är värda någonting. Problemet
torde vara att hitta köpare. År 2014 hade Växjö kommun chansen att
sälja sin del i vindkraftsbolaget Bixia ProWin. En tung Anledning till att
man inte sålde var att man inte skulle få något vidare betalt, dessutom
utan någon reavinst.
Veab äger vindkraftverket men driftbolagets enda uppgift är att
säkerställa att verket fungerar. Man skall ombesörja snöskottning och
övrigt underhåll. Att transportera bort döda fåglar som flugit in i
rotorbladen går under övrigt underhåll. Vid köpet var det fortfarande
oklart hur många delägare som kommer finnas i driftbolaget.
I projektsammanfattningen heter det att intäktssidan är det som är
osäkert i projektet. Intäkterna baseras på rådande
marknadsbedömningar för de kommande åren. Projektet klarar en
marknadsnedgång på 15-20 procent på intäkterna innan ekonomin går
mot 0 % i lönsamhet. Marginalerna i denna enskilda investering är tunna
kunde vi med läsa i sammanfattningen.
Växjö kommuns Vindbruksplan är från 2011 och finns att läsa på
kommunens hemsida. Då det byggs mer än dubbelt så höga
vindkraftverk idag samt att elpriserna är mycket lägre nu än då är den
inte aktuell. Nyligen kunde vi läsa om vindkraftverket utanför Jörn vid
Aldermyrberget som rasade i backen. I juli 2020 gick Bohusvind i
konkurs igen. Livslängden är 15 år kort för ett vindkraftverk och än finns
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ingen plan hur man hanterar demonteringen av vindkraftverket,
återvinning av material och kassering av rotorbladen.
Eftersom vindmöllorna har en naturligt inbyggd opålitlighet (ingen el
levereras när det inte blåser lagom mycket) måste det för varje
installerad kilowatt vindel finnas motsvarande baskraft i form av stabil
vatten-, fossil- eller kärnkraft som kan leverera el året om oberoende av
vädret.
I flera studier har man funnit att boende nära vindkraftverk oftare har
allvarliga sömnstörningar och depressioner. Man har även funnit en
ökad frekvens av yrsel, tinnitus, ljudöverkänslighet, huvudverk, ökad
aktivering av autonoma nervsystemet med mera. Har man tagit hänsyn
till dessa problem vid planeringen av alla de vindkraftsparker som byggs
och planeras i vårt län? Befolkningens hälsa ligger nu till viss del i
vindkraftsexploatörernas händer.
landbaserade anläggningar höjer medeltemperaturen 0,3 grader och
under sommarnätter höjs marktemperaturen 0,5-3,5 grader när de
pressar varm luft mot marken och blockerar daggbildningen. Tyska
forskare bekräftar teorierna och ser vindkraften som en av orsakerna till
torkan 2018.
Vindkraft inte är en förnyelsebar energikälla; rakt in i känslig natur för
den bl a med sig enorma mängder av betong i fundamenten, rotorblad
av glasfiber/epoxiplast som inte går att återvinna och som hamnar i
naturen vid rotorbladsolycka, tusentals liter hydraulolja i maskinhusen
som kan läcka ut vid olycka – förutom den stora mängd transporter som
vindkraften för med sig.
Mark går för evigt förlorad till vindindustriområden – den går inte att
återställa.
Vad gör vi med vindkrafts avfallet?
Vindkrafts vingarna innehåller Bisfenol, en östrogen liknande
hormonstörande kemikalie som hamnar i marken när vindkraftverken
skrotas (oftast på plats) Detta utgör allvarliga konsekvenser för
växtätande djurs fortplantning.
Sverigedemokraterna yrkar på att Växjö kommun säljer aktierna i
vindkraftverken i Värmland.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 180/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
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-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-04-06.
-Yttrande VKAB § 43/2021.
Yrkanden
Ordförande Anna Tenje (M) med instämmande Johnny Werlöv (V) och
Tomas Thornell (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Conny Lindahl (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Omröstnings begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på arbetsutskottets förslag.
Nej för att rösta på Conny Lindahls yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 14 röster
mot 1 röst för Conny Lindahls yrkande. Se omröstningsbilaga 2.
Omröstningsbilaga 2
Ledamot

Tjänstgörande
ersättare

Andreas Olsson
(C)
Malin Lauber (S)
Oliver
Rosengren (M)
Pernilla Tornéus
(M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist
(KD)
Gunnar
Nordmark (L)
Magnus Wåhlin
(MP)
Julia Berg (S)

Ordförandes signatur Justerares signatur

Ja

Nej

Avstår

Ej
röstat

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Martin Edberg
(S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Tomas Thornell
(S)
Maria Garmer
(V)
Conny Lindahl
(SD)
Ordförande
Anna Tenje (M)
Totalt

Ja
Ja
Ja
Johnny Werlöv
(V)
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§ 214

Dnr 2017-00710

Nybyggnad av förskola på Vikaholm östra
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner:
Utbildningsnämndens beslut § XXX/2021.
VKAB styrelsebeslut § 60/2021.
Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vöfab, tillsammans med
Kommunledningsförvaltningen, att genomföra byggnation av
tillagningskök på Torpa förskola för en investeringsutgift på 11,5 Mkr
baserad på anbud och en årshyra (år 1) på cirka 1 Mkr/år.
Total investeringsutgift för projektet är 75 miljoner kronor med en
tillkommande total hyra på cirka 5,5 miljoner kronor per år.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt ovan, uppdra åt Vöfab, tillsammans med
Kommunledningsförvaltningen, att genomföra byggnation av
tillagningskök på Torpa förskola för en investeringsutgift på 11,5 Mkr
baserad på anbud och en årshyra (år 1) på cirka 1 Mkr/år.
Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande.
Bakgrund
Den analys som utbildningsförvaltningen gjort avseende södra Växjö
pekar på brist av förskoleplatser i denna del av staden framöver. Utöver
detta är ett antal förskoleplatser idag lösta med inhyrda paviljonger på
Vikaholms förskola. Som ett led i utbildningsförvaltningens
övergripande strategi avseende Teleborgsområdet ingår att en ny
förskola planeras inom området. Projektet omfattar en förskola med
plats för 150 barn fördelat på sex avdelningar för yngre barn (1-3 år) och
fyra avdelningar för äldre barn (4-6 år). Möjlighet skapas i denna
förskola även för att klara ett utökat barnantal under
kortare period. Byggnationen omfattar också ett tillagningskök för
förskolans verksamhet samt möjlighet till utleverans av 150 portioner.
Total yta för nybyggnation är 2146 m2 (BRA) och fördelas 1914 m2
förskola och 232 m2 tillagningskök.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 198/2021 föreslagit följande beslut:
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Kommunfullmäktige godkänner:
Utbildningsnämndens beslut § XXX/2021.
VKAB styrelsebeslut § XX/2021.
Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vöfab, tillsammans med
Kommunledningsförvaltningen, att genomföra byggnation av
tillagningskök på Torpa förskola för en investeringsutgift på 11,5
Mkr baserad på anbud och en årshyra (år 1) på cirka 1 Mkr/år.
Total investeringsutgift för projektet är 75 miljoner kronor med en
tillkommande total hyra på cirka 5,5 miljoner kronor per år.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt ovan, uppdra åt Vöfab, tillsammans med
Kommunledningsförvaltningen, att genomföra byggnation av
tillagningskök på Torpa förskola för en investeringsutgift på 11,5 Mkr
baserad på anbud och en årshyra (år 1) på cirka 1 Mkr/år.
Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande.
-Kommunchefens skrivelse där bland annat följande framgår:
Förskolans placering är fastigheten Stommen 1, Schanders väg 1, Växjö.
Enligt delegation från Utbildningsnämnden har förvaltningschef för
utbildningsförvaltningen rätt att namnge nya skolor och förskolor.
Föreslaget namn för denna förskola är: Torpa förskola.
Projektets totala investeringsutgift är enligt anbud cirka 75 Mkr och
fördelas enligt
följande:
- Skola och förskola 63,5 Mkr
- Tillagningskök 11,5 Mkr
Då investeringsutgiften överstiger 20 Mkr översänds beslutet från
ansvarig nämnd
och kommunalt bolag till kommunfullmäktige för godkännande.
Avskrivning, inklusive investeringsränta ger en bedömd tillkommande
hyra (år
1) för nämnden på 1 Mkr/år.
Efter fattat beslut om byggnation under våren 2021 bedöms byggstart
kunna ske under sommaren samma år. Byggnationen beräknas vara klar
under hösten 2022 och med verksamhetsstart vårterminen 2023. Total
hyra för förskolan bedöms till cirka 5,5 miljoner kronor per år fördelat
på ansvariga nämnder.
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-Utbildningsnämndens beslut § XX/2021.
-VKAB:s beslut i § 60/2021.
Yrkanden
Magnus Wåhlin (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 215

Dnr 2021-00227

Årsredovisning och uppsiktsplikt för Värends
Räddningstjänst 2020
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige noterar informationen i Årsredovisningen
för Värends Räddningstjänstförbund 2020.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i
Värends Räddningstjänstförbund för verksamhetsåret 2020.
3. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten för år 2020 i
Värends Räddningstjänstförbund är förenligt med förbundets
fastställda kommunala ändamål samt har utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Bakgrund
I 6 kap 1 § i kommunallagen föreskrivs att kommunstyrelsen ska ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska
personer som avses i 10 kap 2-6 §§ (bolag) och sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i. Samma uppföljning
som framgår i 6 kap 9 § gällande bolag bedöms gälla även för
kommunalförbund, det vill säga att kommunstyrelsen ska i särskilt
beslut pröva om den verksamhet som förbundet har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Värends Räddningstjänstförbunds syfte är att verka för ett tryggt och
olycksfritt samhälle genom att fullgöra de uppgifter som åvilar
medlemskommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Förbundet fullgör även medlemskommunerna uppgifter enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Medlemskommuner är
Växjö kommun och Alvesta kommun.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 213/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige noterar informationen i Årsredovisningen
för Värends Räddningstjänstförbund 2020.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i
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Värends Räddningstjänstförbund för verksamhetsåret 2020.
3. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten för år 2020 i
Värends Räddningstjänstförbund är förenligt med förbundets
fastställda kommunala ändamål samt har utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-19 där följande framgår:
Värends Räddningstjänstförbunds syfte är att verka för ett tryggt och
olycksfritt samhälle genom att fullgöra de uppgifter som åvilar
medlemskommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Förbundet fullgör även medlemskommunerna uppgifter enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Medlemskommuner är
Växjö kommun och Alvesta kommun.
Varje medlemskommun ska årligen ta de av årsredovisningen och pröva
ansvarsfriheten för förbundsdirektionen.
Värends Räddningstjänst har upprättat Årsredovisning för år 2020 som
förbundsdirektionen har godkänt i beslut 2021-03-04. Årets resultat
uppgår till plus 23 tusen kronor. Av revisionsberättelsen framgår att
årets resultat är förenligt med förbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning. När det gäller det verksamhetsmässiga
perspektivet framgår att verksamhetsmålen är delvis uppfyllda. Av totalt
sju aktiviteter, är en aktivitet helt genomförd medan fyra bedöms som
delvis genomförda och två bedöms som ej genomförda.
Av revisionsberättelsen framgå även att förbundets valda revisorer har
genomfört övergripande ansvarsgranskningar, som innebär läsning av
protokoll och intervju med representanter för förbundets ledning.
-Årsredovisning 2020 Värends Räddningstjänstförbund.
-Revisionsberättelse år 2020 Värends Räddningstjänstförbund,
förbundets revisorer 2021-03-03.
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§ 216

Dnr 2021-00239

Förvärv av Växjö & Co AB
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar om att köpa Växjö & Co AB (Org.nr:
556738– 5454), inklusive dess tillgångar och skyldigheter, för 1 kr.
Syftet är att skapa en långsiktigt stabilare plattform för
evenemangs- och destinationsutveckling inom Växjö kommun.
2. Kommunfullmäktige godkänner till ärendet bilagt förslag till
bolagsordning.
3. Kommunfullmäktige godkänner till ärendet bilagt förslag till
ägardirektiv.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bilagt Letter of intent (avsiktsförklaring)
daterat 2021-03-14.
Bakgrund
Evenemangs- och destinationsutveckling är av betydelse för Växjö
kommuns näringsliv och generella profilering, nationellt och
internationellt. Växjö & Co AB har traditionellt arbetet mot att stärka
denna profil genom att lyfta Växjö kommun som en effektiv plats för
evenemang, men även genom att belysa vår destinations- och
besöksnäringsstrategi för att stärka Växjö kommun som en
evenemangsdestination, nationellt och internationellt.
Redan 2019 inledes konceptuella diskussioner om hur denna verksamhet
skulle kunna stärka sin konkurrenskraft och öka marknadsandelar inom
den viktiga evenemangssektorn, samt stärka utvecklandet av
besöksnäringen inom Växjö kommunen. Med tanke på Växjö kommuns
redan stora involvering i verksamheten så lyftes möjliga synergier och
vinster genom att Växjö kommun tar ett större organisatoriskt ansvar,
och därigenom utnyttjar möjligheten till delade stödfunktioner och en
lägre totalkostnad för organisationen. Utöver detta skulle även en
långsiktig strategisk tydlighet uppnås genom en sammanhållande
organisation med fokus på marknaden och utvecklandet av Växjö som en
eventdestination. Växjö kommuns representant genomförde en
förhandling med styrelsen i Växjö & Co AB för att komma fram till den
bästa organisatoriska och ekonomiska lösningen för en framtida
evenemangs och destinationsverksamhet.
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Den konceptuella överenskommelsen som förhandlades fram var att
Växjö kommun köper Växjö & Co AB, med alla tillgångar och
skyldigheter, för 1 kr och inkluderar det som ett separat bolag med
Kommunstyrelsen som ägare. De ekonomiska tillgångar som finns i den
nuvarande verksamheten skall överföras i en separat evenemangsfond
som avses användas till att attrahera framtida lämpliga evenemang, eller
liknande aktiviteter. Tillskott i evenemangsfonden sker genom att de
nuvarande medlemmarna i Växjö & Co Ideellförening betalar
motsvarande medlemsavgift som i dagsläget till Växjö & Co AB direkt till
evenemangsfonden i den ny strukturen. Skapandet av
evenemangsfonden ger även möjlighet till andra intressenter att bidra
till evenemangs och destinationsutveckling om en specifik aktivitet
skulle vara av intresse. På detta vis kan hela näringslivet inkluderas i
utvecklandet och inte enbart företag associerat till besöksnäringen.
Styrningen av Växjö & Co AB under den nya ägaren, Växjö kommun,
regleras i bilagorna 1 & 2. Bilaga 3 är en avsiktsförklaring, från Växjö
kommuns sida, gällande samansättningen av styrelsen och därmed
kontroll av evenemangsfond och strategisk utveckling inom området.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 185/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar om att köpa Växjö & Co AB (Org.nr:
556738– 5454), inklusive dess tillgångar och skyldigheter, för 1 kr.
Syftet är att skapa en långsiktigt stabilare plattform för
evenemangs- och destinationsutveckling inom Växjö kommun.
2. Kommunfullmäktige godkänner till ärendet bilagt förslag till
bolagsordning.
3. Kommunfullmäktige godkänner till ärendet bilagt förslag till
ägardirektiv.
4. Kommunstyrelsen godkänner bilagt Letter of intent
(avsiktsförklaring) daterat 2021-03-14.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-13.
-Förslag till bolagsordning.
-Förslag till ägardirektiv.
-Letter of Intent (avsiktsförklaring).
Beslutet skickas till
Näringslivschefen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
68 (77)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-04

§ 217

Dnr 2017-00538

Antagande av besöksnäringsplan för Växjö kommun
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar Besöksnäringsplan för Växjö kommun,
enligt till ärendet bilagt förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att besöksnäringsplanen ska
utvärderas senast våren 2025 för möjlighet till revidering hösten
2025.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram en
besöksnäringsplan för Växjö kommun för vägledning i det fortsatta
arbetet med att utveckla Växjö kommun till en framgångsrik och
konkurrenskraftig besöksdestination som fortsätter generera tillväxt.
Uppdraget har genomförts i huvudprocessen ”Skapa förutsättningar för
ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad”. Arbetet har
letts av näringslivschefen tillsammans med en styrgrupp med
representanter från Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och
Fritidsförvaltningen samt Tekniska förvaltningen.
Svensk Destinationsutveckling AB har anlitats för att genomföra ett
antal workshops med interna och externa samverkansparter samt ta
fram en underlagsrapport med rekommendationer för Växjö kommuns
arbete med destinationens utveckling.
En intern arbetsgrupp med representanter från
Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och Fritidsförvaltningen och
Tekniska förvaltningen har bearbetade underlagsrapporten och arbetat
fram ett utkast på besöksnäringsplan.
Utkastet har förankrats och utvecklats vid ett internt dialogmöte med
deltagande från berörda förvaltningar och bolag samt vid ett externt
dialogmöte med deltagare från Växjö City, Grand Samarkand, Växjö & Co
och Destination Småland. Dialog har även förts med Kulturparken
Småland.
Under mars har besöksnäringsplanen skickat på en informell
remissrunda till de interna parter som varit involverade i framtagandet
av planen.
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Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 184/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar Besöksnäringsplan för Växjö kommun,
enligt till ärendet bilagt förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att besöksnäringsplanen ska
utvärderas senast våren 2025 för möjlighet till revidering hösten
2025.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-13 där följande framgår:
Syftet med besöksnäringsplanen är att stärka Växjö som
besöksdestination. Växjö ska vara en attraktiv, nyskapande och hållbar
destination som lockar lokala, regionala, nationella och internationella
besökare att uppleva destinationen och dess utbud.
Besöksnäringsplanen ska genom identifierade insatsområden bidra till
en helhetssyn och främja ett effektivt arbete med
besöksnäringsrelaterade frågor. Genom att stärka Växjö som
besöksdestination stärker vi också attraktionskraften för våra företag,
invånare och inflyttare. Ett rikare utbud av restauranger, shopping,
natur- och kulturupplevelser, boende och evenemang är positivt för alla
som lever och verkar i Växjö. Det skapar också sysselsättning och
skatteintäkter. Besöksnäringsplanen tar sin utgångspunkt i Hållbara
Växjö 2030 och konkretiserar hur vi gemensamt arbetar i riktning mot
målbilderna som är en del att nå vår vision om att Växjö är en fantastisk
plats att bo leva och verka för våra invånare företag och besökare nu och
i framtiden.
- Förslag till Besöksnäringsplan för Växjö kommun.
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§ 218

Dnr 2021-00262

Detaljplan för Byggmästaren 6, Öster, Växjö
kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen,
detaljplan för Byggmästaren 6, Öster, Växjö kommun enligt till ärendet
bilagt detaljplaneförslag upprättat 2019-06-17 samt reviderat 2019-10-15.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2019-10-17 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
Bakgrund
Byggnadsnämnden har i § 71/2021 överlämnat detaljplaneförslag
Byggmästaren 6, Öster, Växjö kommun till kommunfullmäktige för
antagande.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 218/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen,
detaljplan för Byggmästaren 6, Öster, Växjö kommun enligt till ärendet
bilagt detaljplaneförslag upprättat 2019-06-17 samt reviderat 2019-10-15.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2019-10-17 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-04-26.
-Gemensamt yttrande för fastighetsägare, Blomman 2, 4 och 6 samt
Byggmästaren 5, inkom 2019-08-13.
-Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2019-06-17.
-Planbeskrivning, upprättat 2019-06-17 och reviderad 2019-10-15.
-Plankarta, upprättat 2019-06-17 och reviderad 2019-10-15.
-Utlåtande, daterat 2019-10-17.
-Stadsbyggnadskontorets skrivelse daterad 2021-04-06.
Yrkanden
Johnny Werlöv (V): Kommunfullmäktige godkänner inte
detaljplaneförslaget upprättat 2019-06-17 samt reviderat 2019-10-15
eftersom det strider mot kraven i de nationella miljömålen om god
bebyggd miljö.
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Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 219

Dnr 2021-00261

Låneansökan från Hovshaga AIF - ny föreningslokal
på Hagavallen
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige bifaller ansökan avseende långfristig
lånefinansiering om 9,0 mnkr för investering i ny föreningslokal med
omklädningsrum på Hagavallen i stadsdelen Hovshaga. Investeringen
omfattar även anläggning av uteplaner för innebandyträning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att beviljat lån om 9,0 mnkr kan
disponeras till byggnadskreditiv för projektfinansiering under byggtiden
med beräknat slutförfall senast 2022-06-30.
3. Byggnadskreditivet löper utan amortering med en rörlig
marknadsmässig ränta motsvarande kommunens upplåningskostnad
med påslag av borgensavgift och skall lösas i sin helhet i samband med
uppläggning av den långfristiga lånefinansieringen.
4. Långfristig lånefinansiering om 9,0 mnkr återbetalas med en rak
amorteringsplan på 30 år från och med 2023. Lånet skall löpa med en
marknadsmässig ränta motsvarande kommunens upplåningskostnad
med påslag av borgensavgift.
5. Som en generell säkerhet för lån till Hovshaga AIF skall en
säkerhetsöverlåtelse av den nya föreningslokalen upprättas.
Bakgrund
Hovshaga AIF har i ett dokument daterat 12 april 2021 ansökt hos Växjö
kommun om lån för investering i en ny föreningslokal med
omklädningsrum samt anläggning av uteplaner för innebandyträning.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 207/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige bifaller ansökan avseende långfristig
lånefinansiering om 9,0 mnkr för investering i ny föreningslokal med
omklädningsrum på Hagavallen i stadsdelen Hovshaga. Investeringen
omfattar även anläggning av uteplaner för innebandyträning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att beviljat lån om 9,0 mnkr kan
disponeras till byggnadskreditiv för projektfinansiering under byggtiden
med beräknat slutförfall senast 2022-06-30.
3. Byggnadskreditivet löper utan amortering med en rörlig
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marknadsmässig ränta motsvarande kommunens upplåningskostnad
med påslag av borgensavgift och skall lösas i sin helhet i samband med
uppläggning av den långfristiga lånefinansieringen.
4. Långfristig lånefinansiering om 9,0 mnkr återbetalas med en rak
amorteringsplan på 30 år från och med 2023. Lånet skall löpa med en
marknadsmässig ränta motsvarande kommunens upplåningskostnad
med påslag av borgensavgift.
5. Som en generell säkerhet för lån till Hovshaga AIF skall en
säkerhetsöverlåtelse av den nya föreningslokalen upprättas.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-21.
-Låneansökan Hovshaga AIF 2021-04-12.
-Beviljat bygglov Växjö 6.2 (HAIF).
Yrkanden
Jon Malmqvist (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
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§ 220

Dnr 2021-00219

Köavgift för kommunal bostadsförmedling för
perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att förnya köavgiften för Växjös
kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022
och att sätta köavgiften till 100 kronor.
Bakgrund
VKAB har i § 37/2021 till kommunfullmäktige översänt förslag till Köavgift för kommunal bostadsförmedling för perioden 1 juli 2021 till 30
juni 2022.
Kommunfullmäktige beslutar årligen om köavgift för den kommunala
bostadsförmedlingen. Kommunfullmäktige beslutade i § 8/2014 att
inrätta en kommunal bostadsförmedling och att från och med den 1 juli
2014 ta ut en årlig avgift på 100 kronor av sökanden över 20 år i den
vanliga bostadskön. Avgiften ska omprövas årligen. Studentbostadskön
ska vara avgiftsfri. Vidare beslutade kommunfullmäktige att införa ett
aktivitetskrav för alla under 70 år. Vidare skulle det vara möjligt att ställa
sig i kö från och med det år sökanden fyller 17 år.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 179/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att förnya köavgiften för Växjös
kommunala bostadsförmedling för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022
och att sätta köavgiften till 100 kronor.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-04-06.
-VKAB § 37/2021 där följande framgår:
Kostnader för den kommunala bostadsförmedlingen, Boplats Växjö,
under 2020 var bland annat personalkostnader på kontaktcenter om
cirka 1 160 000 kronor samt kostnader för system och IT-drift om cirka 1
050 000 kronor.
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§ 221

Dnr 2021-00265

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till
nämnderna och VKAB för 2020
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Bakgrund
Tidigare år har en redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till
nämnderna och VKAB för föregående år varit med i årsrapporten. En ny
mallstruktur för årsrapporter gör att redovisningen istället presenteras
som ett eget ärende från och med 2021. Redovisningen inkluderar
uppdrag som givits utöver budgetuppdrag. Redovisningen inkluderar
inte budgetuppdrag.
Beslutsunderlag
-Arbetsutskottet har i § 217/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-04-19 där följande framgår:
En rapport över kommunfullmäktiges uppdrag bifogas ärendet. I
rapporten finns även uppdrag med från tidigare år som inte är
genomförda. Valnämnden, Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg,
miljö- och hälsoskyddsnämnden och nämnden för arbete och välfärd har
meddelat att man inte har några pågående uppdrag från
kommunfullmäktige.
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§ 222

Dnr 297092

Övrigt
Inga övriga frågor behandlas på sammanträdet.
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