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§ 134 Dnr 293863  
 

Justering av protokoll 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden utser Tony Lundstedt (S) till att justera protokollet. 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden ska besluta vem som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
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§ 135 Dnr 2021-00157  
 

Val till arbetsutskottet 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden utser Lars-Göran Svensson (M) till ordinarie ledamot 
i tekniska nämndens arbetsutskott från och med 2021-09-23 till och 
med 2022-12-31.  
      
Bakgrund 
Andreas Lindström (M) har avsagt sig sina uppdrag i tekniska nämnden 
och arbetsutskottet och föreslås ersättas av Lars-Göran Svensson (M) i 
arbetsutskottet.  
      
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Lars-Göran Svensson 
Kommunstyrelsen 
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§ 136 Dnr 294032  
 

Allmänhetens frågestund  

Tekniska nämndens beslut 
Allmänhetens frågestund genomfördes vid sammanträdet. Inga frågor 
ställs från allmänheten. 
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§ 137 Dnr 294033  
 

Information från ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet och från tekniska förvaltningen 

Tekniska nämndens beslut 
Ordförande Sofia Stynsberg informerar om följande: 
Den 27/8 invigde Gudrun Holmberg och Sofia den nya lekplatsen i 
Furuby där även fina förbättringar av området kring lekplatsen gjorts. 
Den 6/9 var det KSBNTN där man bland annat tog upp sjukhustomten 
med infrastruktur och VA-frågor.  
Den 14/9 var det möte med Regionens trafiknämnd om bland annat 
Älgvägen och Norremarksrondellerna.  
Den 15/9 var det möte i Pilås om enskilda vägar. Man tog bland annat 
upp frågor om SSAM, återställning efter fiberläggningar, invasiva arter 
och kartmaterial som ska bli digitalt.  
 
Malin Engström, förvaltningschef, informerar om följande:  
Det stora ledningsjobbet vid I11 är klart och nästa vecka kommer 
inkoppling av ledningar att göras. Det är noga planerat men det är ett 
riskfyllt moment. 
Hon informerar också om att kommunen ansökt hos Länsstyrelsen om 
att få byta ut 28 träd i allén på Västra Esplanaden. Det är riskträd som 
behöver tas ner och allén kommer därefter att förnyas. 
Fordonsgruppen har meddelat att det är svårt att få fram nya bilar då 
det är långa leveranstider. Det innebär att det just nu är svårt för 
kommunen att få in fossilfria fordon.  
Malins svar på tidigare ställda frågor: Lekplatsen vid Trädvägen ska 
läggas ner på sikt men har gjorts iordning för att fungera till dess. Man 
tar gärna emot förslag från boende för att få till en bra alternativ plats.  
Sagolandets information har åtgärdats och kartan över Linnéparkens 
växter ligger på att-göra-listan. Dessutom kommer en bänk vid Grace 
att bytas ut.  
 
Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef, informerar om de nya 
elsparkcyklar som dök upp i Växjö under helgen. Man har tidigare haft 
kontakt med några andra aktörer för elsparkcyklar och då meddelat dem 
att vi vill avvakta för att se hur vi ska göra och de nöjde sig med det 
svaret. Det aktuella företaget skickade ett mail sent i fredags 
eftermiddag med information om att de kommer att placera ut ett antal 
elsparkcyklar under lördagen. Under veckan har man försökt klargöra 
vad som gäller och har tillsammans med jurister och den nationella 
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polismyndigheten kommit fram till att det krävs ett polistillstånd för 
verksamheten vilket de inte har. Man kommer att gå ut med ett 
meddelande till företaget om att man uppmärksammat elsparkcyklarna 
och att det krävs polistillstånd. Man kommer även att be Polisen ta 
kontakt med dem om kravet på tillstånd och att de ska inkomma med en 
ansökan. Om det inkommer en ansökan remitterar Polisen den till Växjö 
kommun och om vi accepterar kan vi i yttrandet till Polisen ställa krav på 
placering, var de får framföras, antal, kostnad mm. 
Möjligheten finns att införa lokala ordningsföreskrifter för elsparkcyklar 
med tydliga regler om vad som gäller men det tar tid innan det är klart. 
Enligt lagen om Flytt av fordon likställs en elsparkcykel med cykel och 
kan därmed omhändertas om den står olämpligt och farligt. Man 
kommer löpande att ta hand om felparkerade elsparkcyklar och skicka 
brev om var de finns att hämtas mot en kostnad på 500 kr per 
elsparkcykel. Övriga lagar som man kan använda är Ordningslagen, Lag 
om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och 
parkeringslagstiftning.  
Tony Lundstedt (S) undrar vad man ska göra om de ställs på en 
bostadsrättsförenings eller annan privat mark? Ska man lägga ut dem på 
gatan eller lämna in dem till Polisen? 
Per-Olof svarar att man ska hantera dem försiktigt och ställa ut dem på 
allmän gatumark.  
Sofia Stynsberg avslutar med att säga att vi ska jobba med att ta fram 
lokala ordningsföreskrifter för elsparkcyklar.  
 
Per-Olof Löfberg informerar också om att det byggs på Biologen och att 
entreprenören där har en godkänd TA-plan för avstängning och 
omledning av trafik och gående förbi arbetsområdet. Trots upprepad 
kontakt med dem att detta inte sköts, enligt regelverk och TA-plan samt 
utdelande av böter för misskötsel, har inget åtgärdats av dem. Detta kan 
medföra att kommunen kommer att meddela dem att tillståndet dras in.  
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§ 138 Dnr 2018-00172  
 

Information om Södra Smålands Avfall och Miljö 
(SSAM)  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
      
Bakgrund 
Jessica Cedervall, VD för SSAM, har lämnat följande information: 

- Insamlingsentreprenören fungerar nu bättre med mer personal 
och en bra arbetsledning.  

- Spill från fordonen på gatorna har berott på att de brustit i 
underhållet och inte behovsanpassat sina tömningar. Nu har de 
möjlighet att skölja sina fordon på Häringetorp.  

- Påsarna för matavfall har blivit av sämre i kvalité efter den 
senaste upphandlingen p.g.a. ett spann på tjockleken men det ska 
bli bättre vid nästa upphandling.  

- Man kan använda även papperspåsar med fönster från affären till 
matavfall. 

- Man håller på med ett projekt med Diaccess, en smart teknik för 
att anpassa verksamheten och 1 400 kärl ska nu signalera när de 
behöver tömmas.  
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§ 139 Dnr 2020-00083  
 

Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 
2020-2022 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Fyra av tekniska nämndens balansräkningsenheter (skattefinansierat, 
VA, biogas och teknisk produktion) har sin egen ram för 
kapitalkostnadskonsekvenser som grund för nämndens löpande beslut 
om enskilda projekt under programtiden. 
 
Reviderad lista för huvudprojekt inom skattefinansierat, VA och biogas 
bifogas informationsärendet. 
 
Gudrun Holmberg (C) undrar över vad Skyltprogram - Soptunnor 
skadedjursprojektet är? 
Malin Engström svarar att det handlar om större återvinningskärl som 
ska sättas upp på Storgatan. Det är inte skyltar och har hamnat under fel 
huvudprojekt.  
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§ 140 Dnr 2021-00264  
 

Projekt Trafikförbättringar Mörners väg - 
Arabyrondellen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt 
Trafikförbättringar Mörners väg, enligt projektplan. 
 
Bakgrund 
Projektet avgränsar sig till att gälla endast Arabyrondellen och är ett 
delprojekt i ett övergripande projekt att förbättra trafiksäkerheten på 
hela Mörners väg. Åtgärden med att bygga om rondeller och överfarter 
är en del av Växjö kommuns satsning på att öka trafiksäkerheten och 
minska olyckor för cyklister på Mörners väg.  
 
I projektet ingår att bygga om bland annat Arabyrondellen, 
Smedjerondellen, Ljungadalsrondellen och Hovsrondellen mellan åren 
2021–2023. Växjö kommun är berättigad till 50% av 
investeringskostnaden för projektet via Stadsmiljöavtal 2020–2023.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 126/2021 föreslagit att tekniska nämnden 
beslutar om genomförande av investeringsprojekt Trafikförbättringar 
Mörners väg, enligt projektplan. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 17 september 2021 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen 
framgår följande:  
Projektet avser nya cykelöverfarter i anslutning till Arabyrondellen. 
• Upphöjda överfarter för cyklister och breddning av befintlig GC-väg 

vid cirkulationsplatsen  
• Omledning av cyklister till överfarter istället för att leda in dem i 

cirkulationsplatsen 
•   Nya träd kommer ersätta befintliga då man flyttar refuger  

 
Syftet är att anlägga en säker trafiköverfart för cyklister i anslutning till 
Arabyrondellen genom att anlägga nya cykelöverfarter och förbättra 
trafiksäkerheten för cyklister och gående. 
 
Målet är ökad säkerhet för cyklister och gående samt att antalet olyckor 
i cirkulationsplatsen ska minska. 
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Projektet är en etapp i ett mer övergripande projekt att bygga om 
samtliga rondeller på Mörners väg och öka säkerheten för cyklister. Den 
totala kostnaden för samtliga ombyggnationer av rondellerna uppgår till 
totalt 14 Mkr och arbetet beräknas påbörjas under hösten 2021. Trafiken 
på Mörners väg samt Arabygatan kommer påverkas i stor utsträckning 
under ombyggnationen.  
 
Växjö Energi AB kommer att utföra ett underhållsarbete på fjärrvärmen i 
samband med ombyggnationen av cirkulationsplatsen. I övrigt finns inga 
övriga projekt som berörs. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) 4 960 tkr varav 2 000 tkr i 
stadsmiljöavtal 

Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Ja, huvudprojekt 8252 - 
Trafikförbättringar Mörners väg 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Tekniska nämnden 

 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

Ja 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

Ja 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

 
I dagsläget innebär projektet inga förändrade kostnader avseende 
driften av de nya cykelöverfarterna.  
 
Implementering och uppföljning 
Informationsbrev till näringsidkarna samt villaägarna i området kommer 
skickas ut ett par veckor innan projektet startas. Informationsskyltar 
kommer sättas upp i nära anslutning till arbetsområdet. Muntlig 
information har gått ut till fastighetsägarna av Vagnmakaren 4 samt 
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Kopparslagaren 3. Kan även bli aktuellt med information via sociala 
medier samt i Magasinet.  
 
Projektets kommunikatör kommer ta fram en kommunikationsplan med 
erforderliga aktiviteter för att säkerställa att berörda intressenter får 
relevant information. 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Projektledare 
 
För kännedom 
Avdelningschef/Trafikplaneringschef 
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§ 141 Dnr 2021-00251  
 

Uppdrag att se över Älgvägen i Växjö 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att:  

-  Göra en översyn av Älgvägen med fokus på framkomlighet och 
trafiksäkerhet.  

-  Göra det möjligt för en etablering av GC-väg så att oskyddade 
trafikanter prioriteras. 
 
Bakgrund 
Ordförande Sofia Stynsberg har inkommit med en skrivelse gällande att 
ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över Älgvägen i Växjö. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 110/2021 föreslagit att tekniska nämnden 
beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att:  
-  Göra en översyn av Älgvägen med fokus på framkomlighet och 
trafiksäkerhet.  
-  Göra det möjligt för en etablering av GC-väg så att oskyddade 
trafikanter prioriteras. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 8 september 2021 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår 
att Växjö växer och har som ambition att fortsätta växa och i nuläget har 
vi flera viktiga verksamheter som håller på att etablera sig på Älgvägen, 
vilka är beroende av fungerande logistik. Bland etableringarna utmärker 
sig en helt ny el-buss depå för Växjös statsbusstrafik. Detta är en väldigt 
betydande satsning och etablering av Region Kronoberg då hela Växjös 
stadsbusstrafik kommer att vara el-driven från 2023.  
 
Infrastrukturen ska inte utgöra hinder och vara en flaskhals för fortsatt 
tillväxt och utveckling och då i synnerhet vad gäller omställningen till ett 
mer hållbart samhälle. 
 
Tekniska förvaltningen ska efter genomfört uppdrag redovisa resultatet 
av de två uppdragen till tekniska nämnden. 
 
Yrkanden 
Tony Lundstedt (S) med instämmande av Kaj-Mikael Petersson (KD) och 
Sofia Stynsberg (M) yrkar bifall till skrivelsen och arbetsutskottets 
förslag.      
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Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Trafikplaneringschef 
 
För kännedom 
Sofia Stynsberg 

Förvaltningschef 
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§ 142 Dnr 2021-00195  
 

Skrivelse till tekniska nämnden - satsning på 
trygghets- och säkerhetsskapande belysning i våra 
tätorter 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar förslaget och kommer hantera detsamma 
inför kommande justering av investeringsbudgeten. 
 
Bakgrund 
Kristdemokraterna har till tekniska nämnden inkommit med en skrivelse 
i rubricerat ärende och önskar ge förvaltningen i uppdrag att kraftigt 
prioritera trygghets- och säkerhetsskapande belysning i våra tätorter 
utanför staden i investeringsbudgeten.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 111/2021 föreslagit att tekniska nämnden noterar 
förslaget och hanterar det inför kommande justering av 
investeringsbudgeten. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 11 juni 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att 
förvaltningen noterar att de följer och anpassar sig till nämndens 
politiskt fastställda budget. Kommande investeringsbudget kommer att 
hanteras av nämnden och förvaltningen kommer att följa den inriktning 
och de prioriteringar som nämnden då beslutar. 
 
Inga konsekvenser kan bedömas då budgeten ännu inte är beslutad och 
inget förslag föreligger. 
 
Yrkanden 
Kaj-Mikael Petersson (KD) med instämmande av Claes Bromander (C), 
Michel Bergendorff (SD) och Sofia Stynsberg (M) yrkar bifall till 
skrivelsen och arbetsutskottets förslag.       
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kristdemokraterna 
Trafikplaneringschef 
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§ 143 Dnr 2021-00252  
 

Brev angående Braås vattenförsörjning 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för brevet och hänvisar till att arbetet är 
pågående. Under den fortsatta ansökningsprocessen kommer det att 
finnas ytterligare information om projektet tillgängligt och berörda har 
möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.     
 
Bakgrund 

 och  efterlyser i brevet ett öppet 
samrådsmöte rörande kommunens pågående process att söka 
miljötillstånd för planerad förändring av Braås/Rottne 
vattenförsörjning. 
 
I brevet ställs dessutom ett antal frågor rörande konsekvenser av den 
planerade förändringen. 
 
Beslutsunderlag 

närvarar under ärendet och läser upp ett dokument för 
nämnden angående det aktuella ärendet. Han anser bland annat att det 
saknas ett bra underlag och undrar om man har gjort någon utredning 
över fler alternativ till placering än det som tagits fram.  
Sofia Stynsberg svarar att man fortsatt kommer att ha en kontakt med 
de berörda i frågan och att man närmast är inbjudna till ett 
informationsmöte i Braås den 6 oktober där även Länsstyrelsen är med. 
 
Arbetsutskottet har i § 117/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för brevet och hänvisar till att arbetet är pågående. Under den fortsatta 
ansökningsprocessen kommer det att finnas ytterligare information om 
projektet tillgängligt och berörda har möjlighet att ställa frågor och 
lämna synpunkter.     
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 8 september 2021 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår 
det att söka miljötillstånd är en process som är väl uppstyrd i 
Miljöbalken med olika steg. Ett inledande steg är att innan en ansökan 
görs och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas skall man ha ett 
tidigt samråd med länsstyrelsen. Samråd skall även hållas med enskilda 
som kan antas bli särskilt berörda. Med enskilda som kan bli särskilt 
berörda avses framför allt närboende och sakägare men inte en bredare 
allmänhet. Hur omfattande samråd som behövs i varje enskilt fall och 
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hur detta skall utformas är beroende av den planerade verksamhetens 
art och omfattning.  
 
I detta fall gjordes ett första samråd 2020 och efter förändringar i 
projektet gjordes ett kompletterande samråd våren 2021. Ett skriftligt 
samrådsunderlag togs fram som översiktligt beskrev vilken verksamhet 
som avses att söka tillstånd för. Samrådsunderlaget skickades till  
myndigheter samt föreningar. De enskilda sakägare som tidigare hade 
fått information om samrådet fick endast missiv och länk till Växjö 
kommuns webbsida, där samrådsunderlaget kunde hämtas.  Sakägare 
som tidigare inte blivit hörda fick hela samrådsunderlaget brevledes. 
Utskicket har gått till fastighetsägare med fastighet som berörs eller kan 
beröras av sjöledning och/eller markledning, innehar vattenkraft eller 
ligger inom influensområde för infiltration eller vattenuttag.  
 
Information till allmänheten har skett genom annonsering i lokalpress, 
där annons publicerats i Magazinet, Smålandsposten, Vetlandaposten 
och Växjöbladet. Dessutom har kommunens digitala kanaler använts för 
web-nyhet samt att det på kommunens hemsida funnits möjlighet att 
ställa frågor via ett formulär. 
 
På grund av de rekommendationer som fanns för att minska spridningen 
av coronaviruset har inget öppet samrådsmöte hållits. Förvaltningen 
bedömer att de särskilt berörda har haft möjlighet att få information om 
de planerade åtgärder som ansökan kommer att innehålla. En 
samrådsredogörelse har skickats till länsstyrelsen som godkänt denna 
och meddelat att man bedömer att åtgärden kommunen kommer att 
söka tillstånd för ej innebär betydande miljöpåverkan varför en mindre 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. 
 
Processen med tillståndsansökan är alltså nu i ett skede där 
samrådsfasen är avslutad och ansökningshandlingar kommer att 
färdigställas inom kort. Så något ytterligare formellt samråd är inte 
aktuellt men tekniska förvaltningen kan om ett bredare intresse finns 
medverka i någon publik information. 
 
Beträffande de tio frågor som  och  
vill ha svar på kan följande svar lämnas. 
 
I den Tekniska beskrivningen och Miljökonsekvensbeskrivningen som 
kommer att vara en del av ansökan beskrivs en del av de frågeställningar 
som framförs i brevet.  
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Fråga 1. 
Var finns det politiska beslutet att utreda och genomföra det förslag 
som nu presenteras? Vilka andra lösningar har utretts, vilken blir 
miljöpåverkan för de olika alternativen och vad skulle de kosta i 
jämförelse? 
 
Svar:  
Det politiska beslutet att förbereda dvs projektera och söka tillstånd för 
en permanentad konstgjord infiltration vid Braås vattenverk med 
råvatten från Örken togs i Tekniska nämnden 2019-06-13, §120. Något 
beslut att genomföra sökt åtgärd finns ännu inte då det är en så stor 
investering att det enligt kommunens rutiner förutom ett 
investeringsbeslut i Tekniska nämnden även kräver motsvarande beslut i 
kommunfullmäktige. Ett viktigt underlag för ett sådant 
investeringsbeslut är att tillstånd för sökt verksamhet kan erhållas och 
vilka villkor som blir förenade med ett eventuellt tillstånd. 
 
Huvudalternativ till konstgjord infiltration med vatten från Örken är att 
bygga ledning för Bergaåsvatten från Växjö. Investeringskostnaden har 
bedömts ungefär lika med ett utbyggt system till Rottne men skulle 
innebära att kapacitetshöjande investeringar i Bergaåsen behöver 
tidigareläggas. Ur säkerhetssynpunkt bedöms alternativet sämre med 
bara en produktionspunkt samt att nödvattenproduktion ej möjliggörs. 
Alternativet har bedömts som svårare att genomföra med lång 
ledningsdragning som berör många markägare då det sannolikt är 
olämpligt att förlägga vattenledningen i gamla järnvägsvallen. Dessutom 
krävs mer pumpenergi att pumpa vatten uppströms än nedströms. 
 
Fråga 2. 
Hur mycket kommer uttaget att påverka Örkens vattennivå de år det är 
torrt? (Konsekvenser för djur, fiskare, båtägare) 
  
Svar: 
Sökt vattenuttag beräknas att sänka Örkens vattenyta med ca 1 cm 
under en sommar utan tillrinning. 
 
Fråga 3. 
Vilka blir konsekvenserna av vattenuttaget för algtillväxt med mindre 
utspädning i Örkens södra del pga förorenade vattnet från 
fiskodlingarna i Mörrumsåns övre lopp, samt påverkan från 
Lindshammar, Klavreström, Norrhult, Ramkvilla. 
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Svar:  
Någon påverkan av vattenkvaliteten i södra Örken befaras inte ske. 
Utspädningen kommer inte att minska då dagens uttag i Drettingesjön 
kommer att upphöra. Dessutom kommer en viss överinfiltration att 
medföra ett visst läckage av vatten med bättre kvalitet till Drettingesjön. 
Men detta är så marginellt i förhållande till inrinnade flöde från 
Madkroken att ingen effekt kommer att bli märkbar.  
 
Fråga 4. 
Vilka blir konsekvenserna för Mörrumsån nedströms Böksholm 
avseende vattenföring för nu gällande vattendom? 
 
Svar:  
Tappningen ur Örken kommer inte att förändras och årsflödena 
påverkas bara marginellt. Uttaget vatten för dricksvattenanvändningen i 
Braås kommer att återföras till Mörrumsån i Böksholm samt i framtiden 
från Rottne i Sörabysjön.  
 
Fråga 5.  
Vilka blir konsekvenserna för skogsbruket kring stränderna vid Drevsjön, 
och för fåglarna i Lundens naturreservat när sjön riskerar att förvandlas 
till en dypöl med blottlagd gammal pappersmassa? 
 
Svar:  
Drevsjöns utveckling kommer inte att påverkas av sökt åtgärd då 
förändrat flöde är marginellt.  
 
Fråga 6. 
Vilka blir konsekvenserna för infiltrationsdammarna vid Mölleborg och 
dammvallen vid kraftverket om hindret vid Varetorp tas bort? 
 
Svar:  
Eventuella åtgärder vid Vartorp har inte med detta ärende att göra. 
 
Fråga 7.  
Hur hanterar man läckagen från soptipparna vid Braåsen (strax norr om 
vattentäkten) och Rehnsborg, båda innehållande avfall från Böksholms 
gamla sulfitfabrik? 
 
Svar: 
Någon påverkan på grundvattnet i vattentäkten från den gamla tippen 
norr om vattentäkten har inte kunnat konstateras hittills. Med tillförsel 
av infiltrationsvatten kommer risken att tippen påverkar vattentäkten 
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att minska då överinfiltration gör att grundvattenytan kommer att luta 
ut från täkten snarare än in mot den. 
 
Fråga 8. 
Vad händer med grundvattnet (kanske precisera var?) när så stora uttag 
görs utan att renat vatten återförs? 
 
Svar:  
Grundvattennivåerna inom det beräknade influensområdet för den 
framtida infiltrationen kommer att höjas något då en viss överinfiltration 
kommer att ske. Det innebär att något mer vatten tillförs åsen än som 
tas ut. Influensområdet kommer att vara beskrivet i ansökan. 
 
Fråga 9. 
Vilka blir konsekvenserna när överföringsrören till Rottne och Brittatorp 
skall grävas ner i den gamla banvall som i Växjös nya Översiktsplan kallas 
grönområde och som samtidigt gjorts otillgänglig för allemansrätten då 
den istället används för dumprar modell större till testbanan vid 
Målajord? Banvallen är också plats för huvudledningen för fiber till 
Braås-Böksholm och landsbygden däromkring samt vidare norrut till 
Uppvidinge kommun. Vad händer om det blir vattenläckage? 
 
Svar:  
Någon förprojektering av en framtida ledning till Rottne har inte gjorts. 
Men sannolikt kommer det att vara lämpligare att lägga en ledning 
utanför banvallen än i banvallen, särskilt på sträckan som ianspråktagits 
som dumperväg. 
 
Fråga 10. 
Vilka blir konsekvenserna för jord- och skogsbruket om 
vattenskyddsområdet kring Örken utvidgas och strängare regler gäller? 
Vilken service och vilka arbetsplatser kommer att kunna vara kvar i 
Braås med nya skyddsregler? Vem skall betala de extra kostnader som 
genom skyddsreglerna drabbar berörda markägare och företagare? 
 
Svar:  
Både vattentäkten och sjön Örken har idag ett vattenskydd. Områdets 
utbredning och bestämmelser kan komma att behöva ses över och 
uppdateras efter nya förhållande. Om betydande inskränkningar drabbar 
markägare eller verksamhetsägare ekonomiskt, kan ersättning från 
kommunen komma i fråga. 
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Beslutet skickas till 
För kännedom 

 
 

Avdelningschef VA 
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§ 144 Dnr 2021-00158  
 

Justering av investeringsbudget  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att justera investeringsbudgeten 2020-2022 
för den skattefinansierade verksamheten enligt tabellen nedan. Endast 
justerade huvudprojekt är redovisade. 
 
Huvudprojekt Tidigare beslutad 

investeringsvolym 
(tkr) 

Justerad 
investeringsvolym 
(tkr) 

Beläggningsprogram 24 000 29 000 
Fordon och maskiner 3 000 6 000 
Lekplatser 2 000 3 000 
Om och tillbyggnad 
av offentlig belysning 

14 400 21 400 

Skyltprogram 2 100 3000 
Trafiksäkerhet 4 000 7 500 
Åtgärder för 
kollektivtrafik inkl 
busshållplatser 

13 500 6 000 

Åtgärder gång och 
cykel 

9 000 26 500 

  
     
Bakgrund 
Tekniska nämnden beslutade i februari 2020 om förvaltningens 3-åriga 
investeringsbudget för den skattefinansierade verksamheten och 
fördelningen inom aktuella huvudprojekt. 
 
I samband med budgeten 2021 erhöll nämnden en ramökning för 
cykelsatsningar vilket nyttjas till att investera i cykelrelaterade 
satsningar både för att öka framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet. 
 
I den beslutade investeringsbudgeten finns också en satsning på 
busskörfält på Sandsbrovägen. Då projektet med busskörfältet är nerlagt 
i sin helhet på grund av att budgeten i den beslutade projektplanen inte 
kunde säkerställas krävs också en viss justering mellan huvudprojekten 
för att möjliggöra att andra projekt drivs inom respektive huvudprojekt. 
 
Den sammanlagda investeringsvolymen för investeringarna 2020-2022 
ökas med detta förslag från 117,2 miljoner kronor till 147,6 miljoner 
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kronor. Ökningen beror på den ramökning som kom med 
cykelsatsningarna i budgeten 2021. 
 
Justeringen innebär satsningar främst inom trygghetsskapande åtgärder 
med bättre belysning och trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade 
trafikanter. Justeringen innebär också en satsning på fordon och 
maskiner dels för att minska driftkostnader men också för att möta 
miljökrav på fossilfria bränslen och förbättrad arbetsmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 112/2021 föreslagit att tekniska nämnden beslutar 
att justera investeringsbudgeten 2020-2022 för den skattefinansierade 
verksamheten enligt tabellen nedan. Endast justerade huvudprojekt är 
redovisade. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 3 september 2021 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår 
att en justering av tekniska nämndens investeringsbudget för den 
skattefinansierade verksamheten behöver göras då förutsättningarna 
har ändrats både vad gäller fördelning men också gällande 
investeringsvolymen. 
 
Vi ser ett behov att öka den upplevda tryggheten för oskyddade 
trafikanter och vill möjliggöra det med satsningar på belysning och 
trafiksäkerhet samtidigt som satsningar gällande framkomlighet och 
investeringarna i infrastrukturen för cykel är viktig för att få fler att välja 
gång och cykel som transportmedel. 
 
En satsning på belysning och trafiksäkerhet ger positiva konsekvenser 
för samhället i stort men detaljerna är svåra att beskriva då de hanteras i 
kommande projektplaner i respektive projekt enligt nämndens rutiner 
för investeringsprojekt. 
 
Yrkanden 
Sofia Stynsberg (M) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP, Carl-
Olof Bengtsson (S), Kaj-Mikael Petersson (KD), Claes Bromander (C) och 
Lars-Göran Svensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.     
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Förvaltningschefen 
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§ 145 Dnr 2021-00227  
 

Exploateringskalkyl detaljplan Rimfrosten 1 m.fl, 
Räppe 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner exploateringskalkyl för 
stadsutvecklingsprojekt Rimfrosten 1 m.fl, Räppe avseende de delar som 
berör tekniska nämndens ansvarsområden.       
 
Bakgrund 
I enlighet med beslut i KS §2018/322 ska både tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen godkänna sin del i exploateringskalkylen för ett nytt 
exploateringsområde innan byggnadsnämnden antar detaljplanen. 
Nämnd/styrelse beslutar om bruttoinvesteringar upp till 20 miljoner 
kronor, över detta belopp ska beslut även tas i kommunfullmäktige.  
Byggnadsnämnden gav i september 2019 stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för Rimfrosten 1 m.fl. i Räppe. 
Detaljplanen var ute på samråd mellan den 14 september och den 2 
november 2020. Efter samrådet framgick det att detaljplanen behöver 
delas upp inför granskningen och endast den östra sidan av det tidigare 
planområdet kommer att ingå i investeringsbudgeten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 115/2021 föreslagit att tekniska nämnden 
godkänner exploateringskalkyl för stadsutvecklingsprojekt Rimfrosten 1 
m.fl, Räppe avseende de delar som berör tekniska nämndens 
ansvarsområden.       
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 8 september 2021 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår 
att tekniska förvaltningens samlade totala investeringskostnad uppgår i 
kalkylen till 9,7 mkr för skattesidan och 24,4 miljoner kronor för VA.  
 
Beräknade intäkter på skattesidan i form av gatukostnadsersättning ska 
utgöra kostnadstäckning för verklig nedlagd kostnad och beräknas till 
9,7 mkr.  
Den beräknade investeringskostnaden för VA uppgår i kalkylen till 24,4 
miljoner kronor och intäkterna är beräknade till 26 miljoner kronor. 
Både kostnader och intäkter är uppskattade utifrån de underlag och 
förutsättningar som idag är kända. 
Inga tillväxtinvesteringar finns identifierade i exploateringskalkylen.  
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Avvikelse från exploateringskalkyl 
I takt med att investeringskostnader preciseras och markvärden 
förändras kommer exploateringskalkylen kontinuerligt att uppdateras. 
Beslut tas årligen i ordinarie budgetprocess. 
Större ekonomiska avvikelser avseende tekniska nämndens 
ansvarsområden under året hanteras av styrgruppen för TN Skatte  
respektive TN VA. Styrgrupperna avgör om avvikelse ska lyftas till 
nämnden under innevarande budgetperiod.  
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom  
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
Planeringschefen KLF 
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§ 146 Dnr 2021-00150  
 

Ekonomisk uppföljning/Delårsrapport per augusti 
2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att med godkännande översända 
Delårsrapport per augusti 2021 med helårsprognos, tekniska nämnden,  
till kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund 
Malin Engström, förvaltningschef, presenterar delårsprognos med 
ekonomisk uppföljning per augusti 2021. Tekniska nämnden redovisar 
utfall för två ekonomier, den skattefinansierade och taxefinansierade 
(VA). 
 
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska varje nämnd lämna 
delårsrapport/prognos till kommunstyrelsen. 
 
Ekonomikontoret har lämnat särskilda anvisningar för innehåll och 
disposition. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 116/2021 föreslagit att tekniska nämnden 
beslutar att med godkännande översända Delårsrapport per augusti 
2021 med helårsprognos, tekniska nämnden,  
till kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 6 september 2021 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen 
bifogades dokumentet Delårsrapport per augusti 2021, tekniska 
nämnden. 
 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
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§ 147 Dnr 2021-00163  
 

Medborgarförslag om cykelväg från Marklanda till 
Bredvik 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget, men konstaterar att den aktuella 
vägsträckan ligger längs med riksväg 23 och där är det Trafikverket som 
är väghållare, varför kommunen inte kan göra åtgärder på denna väg. 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med en önskan om cykelväg från 
Marklanda till Bredvik för att binda samman Marklanda, Bergkvara, 
Bergunda, Gemla via Bredvik med resten av Växjö. Då riksväg 23 görs om 
till 2+1 väg på den aktuella sträckan blir det omöjligt, p g a försämrad 
trafiksäkerhet, att cykla till Växjö, trots att avståndet inte är så långt. Det 
finns många barnfamiljer i området som skulle vilja nyttja en cykelväg 
framöver. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 118/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget, men konstaterar att den aktuella vägsträckan ligger längs 
med riksväg 23 och där är det Trafikverket som är väghållare, varför 
kommunen inte kan göra åtgärder på denna väg. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 24 augusti 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att 
tekniska förvaltningen ser behovet av en cykelväg från den aktuella 
platsen och i synnerhet då från ”Gemlakrysset” in till Växjö. Dock ligger 
en eventuell cykelväg från Marklanda till Bredvik längs med riksväg 23 
där Trafikverket är väghållare.  
 
Växjö kommun har tillsammans med Alvesta kommun uppvaktat 
Trafikverket om att bygga en cykelväg mellan Alvesta och Växjö via 
Gemla, längs med väg 707 och riksväg 23, via Bredvik och via Bergunda 
kyrka till Växjö centrum. I underlaget till den regionala cykelvägplanen 
har Växjö kommun prioriterat sträckan Gemla- Växjö, som den högst 
prioriterade sträckan och sträckan finns med i den regionala 
cykelvägplanen för nya cykelvägar. 
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Beslutet skickas till  
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
Trafikplaneringschefen 
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§ 148 Dnr 2021-00207  
 

Medborgarförslag om cykelväg längs 
Sandviksvägen mellan Preem och Kvarnvägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget och konstaterar samtidigt att den 
aktuella sträckan ligger med i investeringslistan för staden på plats nr 
åtta i Cykelvägplanen. Vartefter budgetmedel avsätts prioriteras de 
aktuella behoven enligt denna investeringslista. 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med en önskan om att bygga en 
cykelväg längs med Sandviksvägen mellan Preem och Kvarnvägen. 
Medborgaren ser ett stort behov av cykelväg vid den aktuella sträckan 
på grund av mycket trafik, stadsbussar samt att det är parkerade bilar 
längs med gatan. Flera målgrupper skulle ha nytta av cykelvägen, som t 
ex VEABs anställda, elever på Fagrabäcksskolan, och arbetare på 
industriområdet Ekeberg. Medborgaren har varit med om flera 
incidenter (oftast då med stadsbussar i hög hastighet) där enda utvägen 
varit att kasta sig och cykel upp på trottoaren. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 119/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget och konstaterar att den aktuella sträckan ligger med i 
investeringslistan för staden på plats nr åtta i Cykelvägplanen. Vartefter 
budgetmedel avsätts prioriteras de aktuella behoven enligt denna 
investeringslista. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 25 augusti 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att 
förvaltningen ser behovet av att bygga den aktuella cykelvägen. Denna 
sträcka finns också utpekad i Växjös investeringslista i Cykelvägplanen 
på plats nr 8 av 33 inom Växjö stad. Vartefter budgetmedel avsätts 
prioriteras de aktuella behoven enligt denna investeringslista.  
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) Ca 3 000  
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

nej 
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Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Tekniska nämnden 

 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

ja 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

nej 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

ja 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

nej 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

ja 

 
En ny cykelväg på den aktuella sträckan skulle medföra att fler väljer att 
cykla vilket medför att färre kör bil och då förbättras folkhälsan. Det blir 
också mindre påverkan på miljön samt bättre möjligheter för barn att 
cykla trafiksäkert i området. 
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Trafikplaneringschefen 
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§ 149 Dnr 2021-00203  

Medborgarförslag om cykelväg utmed gamla 
smalspårets sträckning för anslutning till 
Sydostleden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget samtidigt som vi konstaterar att 
den aktuella sträckan ligger med i investeringslistan i Cykelvägplanen. 
Vartefter budgetmedel avsätts prioriteras de aktuella behoven enligt 
denna inventeringslista. 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med en önskan om att bygga en 
cykelväg för anslutning till gamla smalspåret norrifrån från Uppvidinge 
kommun till övergången av Rottnevägen öster om Lövängsvägen. 
Cykelvägen kan få samma sträckning som gamla smalspåret och ansluta 
strax norr om kanalen mellan Helgasjön och Toftasjön vid Sandsbro 
badplats. På detta sätt får man en sammanhållen cykelväg in till Växjö 
och sedan vidare söderut till Sydostleden. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 120/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget samtidigt som vi konstaterar att den aktuella sträckan 
ligger med i investeringslistan. Vartefter budgetmedel avsätts prioriteras 
de aktuella behoven enligt denna inventeringslista. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 24 augusti 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att 
förvaltningen ser behovet av att bygga den aktuella cykelvägen. Denna 
sträcka finns också med i Växjös investeringslista i Cykelvägplanen på 
plats nr 28 av 33 st i Växjö stad. Vartefter budgetmedel avsätts 
prioriteras de aktuella behoven enligt inventeringslista. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) Ca 3 000 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Nej 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Tekniska nämnden 
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Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

Ja 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

nej 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

Ja 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

nej 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Ja 

 
En ny cykelväg på den aktuella sträckan skulle medföra att fler väljer att 
cykla vilket medför att färre kör bil och då förbättras folkhälsan. Det blir 
också mindre påverkan på miljön samt bättre möjligheter för barn att 
cykla trafiksäkert i området. 
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Trafikplaneringschefen 
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§ 150 Dnr 2021-00202  
 

Medborgarförslag om cykeltvätt 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget, men konstaterar samtidigt att 
det inte ligger inom kommunens kärnverksamhet att driva en 
tvättanläggning. Vi hänvisar istället till att försöka intressera privata 
biltvättanläggningar till att utveckla denna tjänst. 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med en önskan om att bygga en 
cykeltvätt. Medborgaren var i Uppsala förra sommaren och blev 
fantastiskt glad när det fanns möjlighet att tvätta av sin MTB efter en 
träningsrunda i terrängen. De hade en tvätt som låg tillgänglig för alla 
att använda i centrum. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 121/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget och konstaterar samtidigt att det inte ligger inom 
kommunens kärnverksamhet att driva en tvättanläggning. Vi hänvisar 
istället till att försöka intressera privata biltvättanläggningar till att 
utveckla denna tjänst. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 24 augusti 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att tanken 
med att etablera en tvättstation för cyklar är mycket bra. Enligt 
sökningar på nätet finns det möjligheter att tvätta cyklar på vanliga 
biltvättstationer i Uppsala, Jönköping, Stockholm med flera. I dessa fall 
är det privata företag som erbjuder denna tjänst till cyklister. 
Kommunen är positivt inställd till att biltvättanläggningar erbjuder 
denna möjlighet. Frågan bör drivas av cyklister som vill använda denna 
tjänst med de som äger och driver tvättanläggningarna. Kommunen äger 
inga biltvättanläggningar som är öppna för allmänheten och kan därför 
inte erbjuda denna tjänst till cyklister. 
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
Trafikplaneringschefen 
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§ 151 Dnr 2021-00120  
 

Medborgarförslag om ändrad parkeringstaxa vid 
World Trade Center och Drottninggatan, Växjö 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden avslår förslaget om att besluta att ändra 
parkeringstaxan från zon 1 till zon 2 i World Trade Center (WTC) eller på 
Drottninggatan i nuläget. Vi uppdrar dock åt förvaltningen att om ett år 
återkomma med en uppföljning gällande beläggningsredovisning 
avseende dessa parkeringar. 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemålet att ändra 
parkeringstaxan från zon 1 till zon 2 på de allmänt tillgängliga 
parkeringsplatserna (ca 25 st samt 7 st laddplatser), på plan 1 och 2 i 
WTC, samt på Drottninggatan (ca 50 st allmänt tillgängliga). Detta med 
argumentet att det är ett mycket dåligt utnyttjande av dessa 
parkeringsplatser. 
 
Beslutsunderlag 
Tony Lundstedt (S) menar att medborgaren inte säger att vi ska ändra 
parkeringstaxan i WTC utan enbart på Drottninggatan. Det är ett 
faktafel i förslaget.  
 
Arbetsutskottet har i § 122/2021 föreslagit att tekniska nämnden avslår 
förslaget om att besluta att ändra parkeringstaxan från zon 1 till zon 2 i 
World Trade Center (WTC) eller på Drottninggatan i nuläget. Vi uppdrar 
dock åt förvaltningen att om ett år återkomma med en uppföljning 
gällande beläggningsredovisning avseende dessa parkeringar. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 20 maj 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att 
stationsområdets fortsatta exploatering norr om spårområde färdigställs 
just nu med nytt kommunhus och resecentrum. Västerut, mellan nytt 
kommunhus och Tegnérkyrkogården kommer ytterligare två byggnader 
med hotell, verksamheter, bostäder mm att uppföras. Med anledning av 
pågående och planerade byggnationer har logistiken och strukturen för 
trafik, kollektivtrafik och parkering förändrats. Tidigare låg 
Järnvägsparkeringen öster om nytt kommunhus och det gamla befintliga 
stationshuset. Den var väl utnyttjad och strategiskt placerad vid 
stationsområdet. 
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I en ny utformning på det som tidigare var Järnvägsparkeringen, 
kommer den nya ytan att bestå av torgytor, korttidsparkeringar, 
cykelparkeringar och ytor för kollektivtrafiken. För att kompensera de 
96 parkeringsplatser som fanns utmed Norra Järnvägsgatan, utformades 
Drottninggatan med ca 70 parkeringsplatser (allmänt tillgängliga, last- 
och taxiplatser mm) och av de 171 parkeringsplatser som finns i WTC är 
ca 25 stycken allmänt tillgängliga, samt 7 st laddplatser. Dessa 
parkeringar tillsammans med Södra Bantorget (avgiftsfri 
korttidsparkering för bil, MC och taxi) utgör numera basen för besökare 
till närområdet och inte minst stationsområdet och resecentrum. 
Jämfört med ”vanlig zon 1 taxa” gäller även 5 kr/timme övriga tider 
dygnet runt på Drottninggatan och i WTC. Anledningen till detta är att 
tillhandahålla en god tillgänglighet för besökare, då taxan innebär att 
man står kortare tider, vilket är syftet. 
 
Om ett skifte skulle ske till zon 2-taxa skulle det medföra en högre 
beläggningsgrad på de allmänt tillgängliga parkeringsytorna. De skulle 
vara belagda på kvällar och helger då det är gratis parkering. Fler och 
längre uppställningar skulle även ske på dagtid då det i zon 2 är tillåtet 
att parkera upp till 48 timmar på vardagar och till en lägre kostnad. 
Detta inte minst med tanke på en stor mängd närliggande bostäder. 
Konsekvensen skulle bli en klar försämring för besökare till 
stationsområdet. 
 
Men medborgare har rätt i att beläggningen inte är hög i dagsläget, men 
över tid när byggnationer är uppförda på den norra sidan kommer 
beläggningen att öka. Det tar tid att förändra beteende, men 
parkeringarna används sakta men säkert i en högre grad. Taxi har sina 
ytor vid Västerbron och i augusti nu i år kommer en stor förändring då 
resecentrum etableras och öppnas i det nya kommunhuset. En åtgärd 
som kommer att öka angöringarna och uppställningarna på 
Drottninggatan och i WTC. Så för en god tillgänglighet framöver finns 
behovet av en zon 1-taxa, som i sin tur leder till en omsättning av fordon 
och tillgänglighet av parkeringsplatser, vilket är tanken och syftet med 
regleringen. 
 
Yrkanden 
Tony Lundstedt (S) yrkar bifall till eget förslag om att införa zon 2-taxa 
3-timmars på vardagar mellan kl 9:00 – 18:00 på Drottninggatan.      
 
Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg ställer liggande förslag mot Tony  
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Lundstedts yrkande om införande av zon 2-taxa 3-timmars på vardagar 
mellan kl 9:00 – 18:00 på Drottninggatan och finner att tekniska 
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.      
 

Tony Lundstedt (S) begär votering.  
 
Tekniska nämnden godkänner följande omröstningsordning.  
Ja för bifall till liggande förslag 
Nej för bifall till Tony Lundstedt förslag   
 
Omröstningsresultat 
Liggande förslag antas med 9 ja-röster mot 6 nej-röster.  
 
  

Ledamöter Ersättare  Ja Nej Avstår 
Cheryl Jones Fur (MP)  X   
Tony Lundstedt (S)   X  
Budimir Simic (M)  X   
Lars-Göran Svensson (M)  X   
Edwart Oguz (M)  X   
Claes Bromander (C)  X   
Kaj-Mikael Petersson (KD)  X   
Stanley Ståhl (L)  X   
Gunilla Dahlgren (S)   X  
Carl-Olof Bengtsson (S)   X  
Henrik Vahldiek (S)   X  
Ann-Kristin Lindquist (S)   X  
Johnny Werlöv (V) Kjell Olsson (S)  X  
Michel Bergendorff (SD)  X   
Sofia Stynsberg (M)  X   
    
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
Trafikplaneringschefen 
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§ 152 Dnr 2021-00239  
 

Revidering av tekniska nämndens reglemente  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
följande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 5 i tekniska nämndens 
reglemente ska få följande ändrade lydelse: 
 
Tekniska nämndens förvaltningsorgan är samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Ändringen av reglementet ska gälla från och med det datum 
kommunfullmäktige bestämmer.   
 
Bakgrund 
I kommunfullmäktiges budget för 2021 framgår att en sammanhållen 
samhällsbyggnadsförvaltning ska bildas. Ett projekt har tillskapats för att 
understödja bildandet av den nya förvaltningen. Inom ramen för 
projektet ingår ett delprojekt som bland annat innefattar 
formaliaöversyn av de berörda nämndernas reglementen. 
 
Utöver tekniska förvaltningen avses också miljö- och 
hälsoskyddskontoret samt stadsbyggnadskontoret att inordnas under 
den nya förvaltningsorganisationen. Bildandet av den nya 
samhällsbyggnadsförvaltningen medför att de berörda nämndernas 
reglementen behöver justeras avseende frågan om utpekat 
förvaltningsorgan.  
 
Av avsnitt 5 i reglementet för tekniska nämnden framgår att ”Tekniska 
nämndens förvaltningsorgan är tekniska förvaltningen”. I och med 
bildandet av den nya samhällsbyggnadsförvaltningen bör nyss nämnda 
avsnitt ändras till ”Tekniska nämndens förvaltningsorgan är 
samhällsbyggnadsförvaltningen”. I övrigt bedöms inte några ytterligare 
förändringar av nämndens reglemente som nödvändiga med anledning 
av samhällsbyggnadsförvaltningens bildande.  
 
Reglementsändringen bör gälla från och med bildandet av den nya 
förvaltningen. Kommunfullmäktige föreslås besluta om datum för detta. 
I nuläget är inte tidsplanen exakt fastställd. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 127/2021 föreslagit att tekniska nämnden föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att avsnitt 5 i tekniska nämndens 
reglemente ska få följande ändrade lydelse: 
Tekniska nämndens förvaltningsorgan är samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Ändringen av reglementet ska gälla från och med det datum 
kommunfullmäktige bestämmer.   
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 17 september 2021 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
Kommunjurist 
Förvaltningschefen 
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§ 153 Dnr 2021-00009  
 

Redovisning av tekniska nämndens arbetsutskotts 
protokoll 9 september 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av arbetsutskottets 
protokoll från den 9 september 2021. 
      
Bakgrund 
Arbetsutskottets protokoll från den 9 september 2021 har skickats ut till 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 
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§ 154 Dnr 2021-00007  
 

Redovisning av delegationsbeslut till tekniska 
nämnden 1 juli - 31 augusti 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 
under perioden 1 juli – 31 augusti 2021. 
 
Bakgrund 
Tjänstepersoner på tekniska förvaltningen redovisar varje månad för 
tekniska nämnden beslut som tagits på delegation.   
Tekniska förvaltningen har överlämnat listor över delegationsbeslut som 
är tagna under perioden 1 juli – 31 augusti 2021. 
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§ 155 Dnr 2021-00008  
 

 Meddelande 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.      
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har tagit del av följande information: 

• Beslut-202100305-KS-§ 135 – Taxa för Växjö kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning 

• Beslut-202100225-KS-§ 295 – Uppförande av parkeringshus vid 
kv. Fabriken 

• Beslut–202100352-KS-§ 147 – Avsägelse om uppdrag för ledamot 
i tekniska nämnden 

• Beslut-202100454-KS-§ 145 - Avsägelse om uppdrag som 
ersättare i tekniska nämnden 

• Beslut-202100453-KS-§ 144 – Avsägelse om uppdrag som 
ledamöter i tekniska nämnden 

• Beslut-202100434-KS-§ 141 – Avsägelse om uppdrag som ledamot 
i tekniska nämnden 
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§ 156 Dnr 293931  
 

Övrigt 

Tekniska nämndens beslut 
Ann-Kristin Lindquist (S) tackar för svaren från förra mötet. Hon har 
också en fråga från sockenrådet i Tävelsås som undrar om man kan få 
låna och sätta ut kommunens hastighetsdisplayer då många kör för fort 
utanför skolan och kyrkan i Tävelsås.  
Malin Engström svarar att det är Trafikverkets väg men att hon skickar 
frågan till Per-Olof Löfberg som får föra önskemålet vidare till 
Trafikverket.  
 
Kaj-Mikael Petersson (KD) undrar om det kommer att bli fysiska möten 
framöver.  
Sofia Stynsberg svarar att det blir fysiska möten för TNAU från den 7 
oktober i Rottnesalen på plan 3 och för TN från den 21 oktober i 
Växjösalen på plan 3. De som inte har eget kort för att komma in i 
kommunhuset ska anmäla sig i receptionen för att bli insläppta. Ingång 
till receptionen finns på den östra gaveln mot Linnéparken.  
 
Lars-Göran Svensson (M) undrar över vilka slutsatser förvaltningen 
dragit kring höjda kostnader för Bäckaslövsområdet. Han menar att 
kommunen måste ha kompetens för att granska upphandlings-
underlagen men även en beställarorganisation med rätt kompetens.  
Malin Engström svarar att det handlade om kostnadsökningar och att 
det var svårt att ta fram en kostnad för kalkylen trots att man tagit hjälp 
både internt samt av konsulter och jurister. Överlag är kompetensen i 
organisationen god men att det är brist på resurser och tid då det är 
mycket att hantera.  
 
 
Mötet avslutas kl 16:24. 
 
 
 
      
 
 
      
 
    




