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§ 50 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.  
Från och med januari 2021 justeras protokollen för TNAU och TN 
digitalt. 
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§ 51 Dnr 294032 
 
Allmänhetens frågestund  

Tekniska nämndens beslut 
Allmänhetens frågestund genomfördes vid sammanträdet. Inga frågor 
ställs från allmänheten. 
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§ 52 Dnr 294033 
 
Information från ledamöter och ersättare i tekniska 
nämnden och från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens beslut 
Ordförande Sofia Stynberg informerar om att det den 13 april var möte 
med en grupp boende från Evedalsvägen om ansvar för bl a väghållning. 
Växjö kommun ansvarar enbart för 5 % av vägen.  
 
Johnny Werlöv (V) informerar om att han har testat den nya 
Flexåtervinningscentralen i Rottne och den fungerade mycket bra.  
 
Gustaf Bergström (KD) informerar om att situationen vid Evedalsvägen 
och kring Bauhaus har blivit mycket bättre.  
Per Sandberg, förvaltningschef, säger att det varit mycket synpunkter 
kring tung trafik. Man har kontakt med företag i området och kommer 
att träffa dem för en dialog.  
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§ 53 Dnr 312804 
 
Information krisberedskap 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Krisledningsgruppen träffas varje vecka och man arbetar med att ta fram 
en krisledningsplan för hela förvaltningen.  
Man arbetar även med kontinuerlighetsplanering och ser över 
kommunikationsvägar.  
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§ 54 Dnr 2022-00110 
 
Ekonomisk uppföljning  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Per Sandberg presenterar helårsprognos för mars 2022 i 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Man bromsar just nu investeringstakten för att få koll på investeringar. 
Förslag till ny investeringsportfölj presenteras på tekniska nämnden i 
oktober 2022 och beslut tas i februari 2023.  
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§ 55 Dnr 2022-00111 
 
Uppföljning av parkeringsintäkter och 
biogasförsäljning  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Per Sandberg presenterar uppföljning av parkeringsintäkter och 
biogasförsäljning.  
 
Parkeringsintäkterna har ökat jämfört med samma period 2020 och 
2021, uppföljningen visar även på en ökning från januari – mars 2022.  
Johnny Werlöv (V) undrar varför inte WTC och Ringsberg är med i 
uppföljningen och om Drottninggatan räknas in i WTC.  
Per Sandberg tar med svar på frågan till nästa nämnd.  
Carl-Olof Bengtsson (S) undrar hur mycket parkeringsintäkter vi får in 
på söder och väster nu jämfört med innan zon 2 utökades i områdena.  
Per Sandberg tar med svar på frågan till nästa nämnd.  
 
Biogasförsäljningen har ökat jämfört med samma period 2021 och visar 
på ett överskott.  
Claes Bromander (C) undrar över produktionskapaciteten i 
anläggningen.  
Per Sandberg svarar att det finns utrymme att öka den.  
Gustaf Bergström (KD) undrar över vart överskottet går om vi 
producerar för mycket biogas.  
Per Sandberg svarar att man inte haft det problemet.  
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§ 56 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. 
 
Följande slutrapporter redovisas:  
-   Arenastaden bostäder Hejaregatan 
-   Ny gasklocka Sundet 
-   Telestadshöjden Etapp 2020 
-   Beläggningsprogram 2021 
-   LED-belysning 2021 
-   Viktor Rydberg Etapp 2 
 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2022-04-28 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   11 (45) 

 

§ 57 Dnr 2018-00172 
 
Information om Södra Smålands Avfall och Miljö 
(SSAM)  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Jessica Cedervall, VD för SSAM, är på plats för att svara på frågor.  
Gudrun Holmberg (C) har fått frågan från skolor, där elever sorterar 
avfall, om allt avfall blandas i sopbilen när det hämtas.  
Jessica Cedervall svarar att det inte är SSAM som hämtar avfall från 
verksamheter utan enbart från hushållen. Det är Vöfab som upphandlar 
hämtning från verksamheter men det ska inte blandas ihop. 

Johnny Werlöv (V) berättar att han varit på den nya 
Flexåtervinningscentralen i Rottne i helgen och att den fungerade 
mycket bra.  

Jessica Cedervall berättar att från 2024 blir det obligatoriskt att sortera 
ut matavfall i hushållen.  

Lars-Göran Svensson (M) undrar hur många personer som jobbar med 
slamtömning för SSAM.  

Jessica Cedervall svarar att det är 3 personer och 2 bilar i Växjö.  
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§ 58 Dnr 2022-00094 
 
Renhållningstaxa 2023 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna Renhållningstaxa för Växjö 
kommun 2023 enligt förslaget.  
 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslaget till Renhållningstaxa för Växjö kommun 2023. 
 
Bakgrund 
Renhållningstaxan tas årligen fram av SSAM, Södra Småland Avfall & 
Miljö, och antas av Växjö kommuns kommunfullmäktige. Den består av 
två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende 
hanteringen av hushållsavfall: 
 
Grundavgifter - finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, 
främst kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling 
av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av 
farligt avfall samt kostnader för administration, fakturering, information 
mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på 
abonnentkategori. 
 
Hämtningsavgifter - finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I 
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bland annat för 
sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. 
Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inklusive ev 
kostnader för behållare samt behandlingskostnader för insamlat 
hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade 
behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och ev dragavstånd.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 64/2022 föreslagit att tekniska nämnden 
beslutar att godkänna Renhållningstaxa för Växjö kommun 2023 enligt 
bilagt förslag samt att tekniska nämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslaget till Renhållningstaxa för Växjö 
kommun 2023. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 19 april 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår följande:  
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För den vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett 
enligt nedan:  
Kommun FNI-taxa 2022 (2 st 370 l 

kärl 26 + 13 tömningar per 
år) 

FNI-taxa 2023 (2 st 370 l 
kärl 26 + 13 tömningar per 
år) 

Växjö 2700 2836 
Älmhult 2874  2969 
Markaryd 2873  2944 
Lessebo 2862 3010 
Tingsryd 2804 2906 

 
Slamavskiljare  
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna 
enligt följande: 
 Växjö Älmhult Markaryd Tingsryd Lessebo 

Taxa obligatorisk tömning 
2022 

740 1 100 1 100 1 100 1 100 

Taxa obligatorisk tömning 
2023 

750 1 145 1 145 1 145 1 145 

      
Taxa budad tömning 2022 1 240 2 170 2 170 2 170 2 170 
Taxa budad tömning 2023 1 250 2 270 2 270 2 270 2 270 

 
Samtliga priser anges inklusive moms.  
 
För beskrivning av bakgrund i övrigt till föreslagen taxeförändring 
hänvisas till bilaga ”Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025”. 
 
Övriga förändringar i taxeförslaget: 
Avgift för leverans och montage av lock-i-lock på fyrfackskärl. 
 
Beslutsunderlag 
-   Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025  
-   Förslag till renhållningstaxa år 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, 

Växjö och Älmhults kommuner  
-   Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och   

Älmhults kommuner 2023 Bilaga A-D 
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Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom  
SSAM 
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§ 59 Dnr 2022-00066 
 
Upphävande av särtaxa Toftahöjden, Tofta Sjögård 
och Tofta Sjövik 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
upphävande av särtaxa för VA-anläggningsavgifter i områdena Tofta 
Sjögård, Tofta Sjövik och Toftahöjden. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Växjö kommun beslutade 2005-03-17 (Dnr 
04/0706) att utvidga VA-verksamhetsområdet i Växjö kommun med 
områden Tofta Sjögård, Tofta Sjövik och Toftahöjden.  
 
Områdena är belägna på delvis kuperad mark med inslag av berg vilket 
resulterade att preliminära kostnadskalkylerna, för utbyggnad av VA, 
kraftigt översteg intäkterna från VA-anläggningsavgifter.  
Kommunfullmäktige beslutade därför att området ska omfattas av 
särtaxa. VA-anläggningsavgifter skulle räknas upp med 2,1 gånger Växjö 
kommuns VA-taxa från år 2004.  
 
Enligt beslutet skulle utvidgningen av VA-verksamhetsområdet börja 
gälla först när samtliga detaljplaner för berörda områden vunnit laga 
kraft. Planprocessen blev kraftigt utdragen och samtliga detaljplaner har 
vunnit laga kraft först 2009 medan utbyggnaden av det allmänna VA-
nätet dröjde till 2011.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 48/2022 föreslagit att tekniska nämnden beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om upphävande av särtaxa för 
VA-anläggningsavgifter i områdena Tofta Sjögård, Tofta Sjövik och 
Toftahöjden. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 6 april 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det i 
beslutet om särtaxan inte angavs att taxan ska indexregleras eller 
uppräknas efter gällande för varje år VA-taxa vilket innebär att det är 
fortfarande VA-taxa från 2004 som ligger till grunden för VA-
anläggningsavgifter som debiteras idag.  
 
Sedan 2004 har indexregleringen och ökade kostnader för 
anläggningsarbeten gjort att kommunens ordinarie VA-taxa har 
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succesivt justerats upp för täcka de nödvändiga kostnaderna för 
utbyggnad av det allmänna VA-ledningsnätet. Idag överstiger ordinarie 
anläggningstaxa den särtaxeringen som har beslutats för Tofta Sjövik, 
Tofta Sjögård och Toftahöjden.  
 
VA-anläggningsavgift för anslutning en normal villafastighet på 1500 m2 
till kommunalt vatten- och spillavlopp 
Taxa Kostnad inkl. moms 
Särtaxa 2,1 x VA-taxa från 2004 172 375 kr 
VA-taxa 2022 229 087 kr 

 
Idag är 96% av fastigheter i Tofta Sjövik, Tofta Sjögård och Toftahöjden 
anslutna till kommunalt avlopp och som har betalat fullständig VA-
anläggningsavgift. Resterande 4% har debiterats VA-anläggningsgift 
exkl. lägenhetsavgift (24 990 kr) som debiteras när fastigheten fysiskt 
ansluts till det allmänna VA-nätet. 
 
Intresset för utökning av områdena har ökat vilket innebär att nya 
fastigheter kan tillkomma samt att befintliga fastigheter kan styckas av.  
En fortsatt anslutning av nytillkomna fastigheter enligt särtaxan innebär 
i stället en felaktigt reducerad anläggningsavgift i förhållande till övriga 
VA-abonnenter i kommunen.  
 
VA-huvudmannen anser att särtaxan i berörda områden har idag spelat 
ut sin roll och bör därför upphävas. Särtaxans avsaknad av 
indexreglering m.m. medför minskade intäkter till VA-kollektivet och 
har därmed en motsatt effekt mot vad den beslutats för.  
 
Idag är 96% av fastigheter i Tofta Sjövik, Tofta Sjögård och Toftahöjden 
anslutna till kommunalt avlopp och som har betalat fullständig VA-
anläggningsavgift. Resterande 4% har debiterats VA-anläggningsgift 
exkl. lägenhetsavgift (24 990 kr) som debiteras när fastigheten fysiskt 
ansluts till det allmänna VA-nätet. 
 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom  
Joakim Sjöblom, enhetschef 
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§ 60 Dnr 2022-00105 
 
Förvärv av fastighet vid Bergaåsen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära 
möjlighet att erbjuda en köpeskilling om 27 MSEK för att förvärva 
fastigheten Ljungby Hallsjö 6:1. 
 
Bakgrund 
Fastigheten Ljungby Hallsjö 6:1 är på väg ut till försäljning och VA-
avdelningen har ett stort intresse av att Växjö kommun förvärvar hela 
eller delar av fastigheten. Marken består till huvuddel av jordbruksmark 
blandat med skogsmark med tillhörande bostadshus och 
ekonomibyggnader 
 
Fastigheten är av uppenbart intresse för Växjö kommun med hänseende 
till att skydda kommunens huvudvattentäkt Bergaåsen eftersom en del 
av fastigheten ligger innanför vattenskyddsområdet. De befintliga 
vattenskyddsföreskrifterna är idag ändamålsenliga men är delvis 
avhängt av vilken verksamhet som bedrivs och hur väl den bedrivs inom 
skyddszonerna. Marken i sig är ointressant som vattenproduktion men 
genom att ha kontroll över verksamheter på det område som kan 
påverka vattenproduktionen kan kommunen med fördel arrendera ut 
marken utan större risktagande.  
 
Den del av fastigheten som ligger utanför skyddszon avses avstyckas för 
att sedan säljas eftersom det inte fyller någon funktion för vare sig 
vattenproduktion eller som skyddszon. Även byggnaderna på 
fastigheten avses säljas. Som alternativ till försäljning kan mark och 
byggnader arrenderas ut till av kommunen ansedd lämplig arrendator 
eller användas som bytesmark till mark med större värde för 
vattenproduktion. 
 
En del av fastigheten sträcker sig som en kil mellan kommunens 
mellersta och södra brunnsområden och en sammanhållen 
produktionszon är att föredra. 
 
VA-avdelningen har låtit en oberoende värderingsman göra en värdering 
och utlåtandet från denne bedömer marknadsvärdet till ungefär 25 
miljoner kronor. Till hjälp att avgöra lämplig avgränsning för 
vattenskydd har en expert inom hydrogeologi använts. Av dessa 25 
miljoner är den del av fastigheten som önskas behållas värdesatt till 12 
miljoner kronor.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 65/2022 föreslagit att tekniska nämnden 
beslutar att hos kommunfullmäktige begära möjlighet att erbjuda en 
köpeskilling om 27 MSEK för att förvärva fastigheten Ljungby Hallsjö 6:1.  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 19 april 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö 
kommun vill förvärva fastigheten Ljungby Hallsjö 6:1 som är av intresse 
för att stärka skyddet för kommunens största vattentäkt Bergaåsen. 
 
Att skydda den samhällsviktiga vattenproduktion och investeringen som 
finns i Bergaåsen är svår att prissätta. Eftersom det inte finns liknande 
förutsättningar någon annan stans inom rimligt avstånd bör det 
ekonomiska värdet vida överstiga den investering som gjorts och som 
fortsättningsvis kommer göras vid vidareutveckling av 
produktionsområdet. 
 
Att möjligheten till detta fastighetsförvärv uppkommit bör ses som 
sällsynt lyckosamt och tillsammans med den skyhöga 
alternativkostnaden för anläggande av ny vattentäkt bedöms kostnaden 
för nyttan av köp av fastigheten som ändamålsenligt och rimligt. 
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Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) 27 000  
Finansiering inom ram (ja/nej), 
ange det som saknar 
finansiering 

Finansiering via lån där 
kommunen är låntagare. 
Delfinansiering via avstyckning 
och försäljning av fastighet. Lån 
föreslås finansieras via arrende 
till Tekniska nämnden. Vidare 
finansieras en del via arrende till 
verksamhetsutövare inom 
skogsbruk och jordbruk, samt 
arrende för byggnader 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Påverkar driftskostnaden för VA-
avdelningen, Tekniska nämnden 

 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
Joakim Sjöblom, enhetschef 
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§ 61 Dnr 2018-00065 
 
Projekt förnyelse av VA-ledningar Kvarnvägen, 
Oxelvägen och Södra vägen, Gemla 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt 
Förnyelse av VA-ledningar Kvarnvägen, Oxelvägen och Svarta vägen, 
Gemla, enligt projektplan. 
 
Bakgrund 
De befintliga spillvattenledningarna i Kvarnvägen, Oxelvägen och delar 
av Svartavägen bidrar med tillskottsvatten till spillvattensystemet och 
behöver av den anledningen bytas. I samband med detta så byter man 
även ut befintliga dricksvattenledningar och kompletterar med 
dagvatten där detta inte finns.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 50/2022 föreslagit att tekniska nämnden 
beslutar om genomförande av investeringsprojekt Förnyelse av VA-
ledningar Kvarnvägen, Oxelvägen och Svarta vägen, Gemla, enligt 
projektplan. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 31 mars 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att målet är 
att projektet ska bidra med minskad mängd tillskottsvatten och 
förnyade ledningar. Minskad mängd tillskottsvatten frigör mer volym i 
spillvattenledningarna samt sparar energi i pumpstationer och 
kemikalier i reningsverk.  
 
Förnyelse av de befintliga VA-ledningarna bidrar till att nedanstående 
verksamhetsmål uppfylls:   
-   Växjö kommun ska leverera dricksvatten av god kvalitet, i tillräcklig   

mängd och utan oplanerade avbrott. 
-   Växjö kommun ska utan avbrott ta emot och rena avloppsvatten från 

anslutna abonnenter på ett säkert och miljömässigt sätt.  
 
Projektet omfattar förnyelse av ca 350 m dag-, spill- och vattenledning.  
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) 5 250 tkr 
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Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Ja, huvudprojekt 8603 – 
Förnyelse befintliga ledningar 

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) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Joakim Bergenäs, projektledare 
 
För kännedom 
Malin Engström, VA-chef 
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§ 62 Dnr 2021-00316 
 
Projekt för Fagrabäcksrondellen VA 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner genomförande av investeringsprojekt 
Fagrabäcksrondellen VA enligt projektplan och föreslår 
kommunfullmäktige att besluta om genomförande av projektet.  
 
Bakgrund 
Trafikverkets planerar tillsammans med Växjö kommun att bygga om 
väg 25 Österleden till 2+2 körfält samt den befintliga cirkulationsplatsen 
Fagrabäcksrondellen där väg 25, väg 27 och kommunala gator möts till 
en ny trafikplats.  
 
Befintliga VA-ledningar inom och utanför nytt vägområde berörs av 
ombyggnaden och måste läggas om och anpassas till den nya 
väganläggningen. VA-ledningar belägna utanför området för ny 
trafikplats föreslås läggas om innan entreprenaden startar för att få en 
så smidig entreprenad som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 51/2022 föreslagit att tekniska nämnden beslutar 
om genomförande av investeringsprojekt Fagrabäcksrondellen VA, enligt 
projektplan. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 31 mars 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att målet är 
att befintliga VA-ledningar läggs om och förnyas. Förutom detta 
kommer den förberedande VA-omläggningen utanför vägområdet leda 
till en kortare byggtid, minskar störningarna för trafikanterna och 
boende samt en tydligare avgränsning av entreprenadarbetena för den 
nya trafikplatsen.    
 
Projektet omfattar:  
•   300 m vattenledning DN 400 mm 
•   300 m Spillvattenledning DN 450 mm 
•   350 m Dagvattenledning DN 1200 mm och 315 mm 
•   5 st hammarborrningar under väg 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) 12 500 tkr 
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Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Ja, huvudprojekt 8603 – 
Förnyelse befintliga ledningar 

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) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
Joakim Bergenäs, projektledare 
Malin Engström, VA-chef 
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§ 63 Dnr 2021-00014 
 
Uppföljning av Intern Kontrollplan 2021, tekniska 
nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner Uppföljning Intern kontroll 2021, tekniska 
nämnden. 
 
Bakgrund 
Uppföljning av den interna kontrollplanen är en del i kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från 
antagen intern kontrollplan, rapporteras till nämnden i den omfattning 
som fastställts i den interna kontrollplanen. 
 
Genomförd uppföljning rapporteras oavsett utfall. Vid upptäckta brister 
lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen, vem som 
ansvarar för förbättringen samt när de ska vara utförda.  
 
En del i helhetsutvärderingen är att nämnden gör en bedömning av det 
egna interna kontrollarbetet, en så kallad självskattning. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 52/2022 föreslagit att tekniska nämnden 
godkänner Uppföljning Intern kontroll 2021, tekniska nämnden.  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 5 april 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det i 
dokumentet redogörs för resultatet av de granskningar som genomförts 
av tekniska nämndens interna kontroll 2021. Utav 8 granskade 
riskområden visar 5 inga brister, 3 vissa brister och 1 är inte påbörjad.  
 
Förutom rapportering av granskningar ska nämnder och styrelser göra 
en utvärdering av den interna kontrollen för den egna verksamheten. 
Utifrån dessa utvärderingar ska kommunstyrelsen, som en del av 
uppsiktsplikten, göra en samlad utvärdering av den interna kontrollen i 
Växjö kommunkoncern.  
 
I det koncernövergripande nätverket för att utveckla den interna 
kontrollen har en modell för självskattning/ utvärdering av den interna 
kontrollen tagits fram. Syftet är att utvärdera intern kontroll på 
övergripande nivå men den ska också vara ett stöd för respektive nämnd 
och styrelse att bedöma det egna arbetet. 
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Modellen är uppbyggd utifrån fem kategorier: 
•   Styr- och kontrollmiljö 
•   Riskanalys 
•   Kontrollaktiviteter 
•   Information och kommunikation 
•   Uppföljning och rapportering 
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Fredrik Ivarsson, avdelningschef  
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§ 64 Dnr 2021-00311 
 
Drift och skötsel av utomhusanläggningar, 
bokningsbara och icke bokningsbara 
fritidsanläggningar  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden fattar beslut om att drift och skötsel av 
utomhusanläggningar, gällande bokningsbara och icke bokningsbara 
fritidsanläggningar (utomhusanläggningar), utförs av tekniska nämnden 
(samhällsbyggnadsförvaltningen) från sommaren 2022 på uppdrag av 
kultur- och fritidsnämnden enligt framställningen nedan. Beslutet 
förutsätter likformiga beslut i andra berörda nämnder och styrelser. 
 
Bakgrund 
I Växjö kommuns budget 2021 framgår att "Vaktmästare och 
fastighetsskötsel centraliseras och förs över till lokalbolaget". I 
december 2021 fattades beslut att icke bokningsbara anläggningar i form 
av badplatser, spår/leder, rastplatser och campingplatser ska skötas av 
tekniska nämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen) på uppdrag av 
kultur- och fritidsnämnden. I det fortsatta arbete efter beslut, 
identifierades flertalet utmaningar och risker kopplat till lokaler, 
maskin- och fordonspark, kompetens och därmed kvalitet. För att 
fortsättningsvis kunna samutnyttja och effektivisera organisationen, 
både gällande personal, fordon, maskiner och utrustning, samt leverera 
den bästa lösningen för invånaren, föreslås därför en ny lösning för 
verksamheten där fördelningen görs utifrån huruvida det avser 
inomhusanläggningar eller utomhusanläggningar. Tekniska nämnden 
(samhällsbyggnadsförvaltningen) tar, i det nya förslaget, över all drift 
och skötsel av utomhusanläggningar, både för bokningsbara och icke 
bokningsbara fritidsanläggningar.  
 
Det nya förslaget innebär att verksamhetens arbete kan resurs- och 
kompetenssäkras på alla kommunens utemiljöer. Lokaler kan 
samutnyttjas på ett bättre sätt genom att bibehålla placeringen på 
Teleborg och som då kan användas utav fler personer inom 
förvaltningen. Att samla drift av samtlig grönyta gör att fordon, maskiner 
och övrig utrustning behålls inom samma förvaltning. Håller vi fast vid 
nuvarande beslut krävs ett samutnyttjande som innebär ökad 
administration för planering av nyttjande samt kostnadsfördelning 
alternativt nyinvesteringar.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 53/2022 föreslagit att tekniska nämnden fattar 
beslut om att drift och skötsel av utomhusanläggningar, gällande 
bokningsbara och icke bokningsbara fritidsanläggningar 
(utomhusanläggningar), utförs av tekniska nämnden 
(samhällsbyggnadsförvaltningen) från sommaren 2022 på uppdrag av 
kultur- och fritidsnämnden enligt framställningen nedan. Beslutet 
förutsätter likformiga beslut i andra berörda nämnder och styrelser. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 1 februari 2022 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det 
uppdrag som har givits i Växjö kommuns budget 2021 har genomlysts 
och bearbetats av en bred projektgrupp med tjänstepersoner från 
berörda verksamheter plus stödfunktioner – tekniska förvaltningen, 
kultur- och fritidsförvaltningen, Vöfab, utbildningsförvaltningen och 
stödfunktioner inom juridik, ekonomi, HR och verksamhetsutveckling. I 
det fortsatt arbete efter fattat beslut i december 2021 har flertalet 
utmaningar identifierats som är svåra att minimera/lösa. Dessa är 
kopplade till lokaler, maskin- och fordonspark, kompetens och därmed 
kvalitet. För att fortsättningsvis kunna samutnyttja och effektivisera 
organisationen, både gällande personal, fordon, maskiner och 
utrustning, samt leverera den bästa lösningen för medborgaren föreslås 
en ny uppdelning av verksamheten i form av inomhusanläggningar och 
utomhusanläggningar. 
 
Grunden i den nya uppdelningen innebär att tekniska nämnden 
(samhällsbyggnadsförvaltningen) tar över all drift och skötsel av 
utomhusanläggningar, både för bokningsbara och icke bokningsbara 
fritidsanläggningar, det gäller skötsel av typen fotbollsplaner 
(gräs/konstgräs), badplatser, spår/leder, rastplatser och 
campingplatser. Här är skötseln till viss del redan i dag delad mellan 
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Bedömningen är att 
det är effektivare att samla all drift av utomhusanläggningar i tekniska 
nämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen).   
 
Förslaget innebär att driften av inomhusanläggningar utförs av Vöfab 
och utomhusanläggningar av tekniska nämnden på uppdrag av kultur- 
och fritidsnämnden. Förändringen genomförs sommaren 2022 (målbild 
för brytdatum: den 1 augusti 2022). De berörda organisationerna har 
påbörjat förändringsarbetet och kommer att ha tillräckligt med tid för 
att förbereda sig. Det finns sedan tidigare skötselavtal med 
föreningslivet för vissa sysslor, dessa avtal löper vidare.   
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Förslaget förväntas ge samordningsvinster på sikt och i flera steg. 
Driften av utomhusanläggningarna får en tydlig hemvist i tekniska 
nämndens (samhällsbyggnadsförvaltningens) organisation. Vi behåller 
flexibilitet och effektivitet kopplat personella och maskinella resurser 
och får en ökad chans till bibehållen kompetens och säkerställd kvalitet. 
Andra delar av uppdraget innebär att vaktmästarna samlas i 
professionella komptensteam inom Vöfabs organisation, vilket leder till 
samordningsvinster mellan olika yrkesroller, och ytterligare vinster kan 
göras när arbetssätt inom det nya lokalbolaget Vöfab tar form.  
 
Uppdrag tekniska nämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Tekniska nämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen) sköter på uppdrag 
av kultur- och fritidsnämnden driften av utomhusanläggningar av typen 
fotbollsplaner, friluftsanläggningar som badplatser, spår, rastplatser och 
campingplatser enligt kultur- och fritidsförvaltningens anläggningslista. 
Förändringen sker sommaren 2022 (planerat brytdatum: den 1 augusti 
2022), och innebär att personal vid kultur- och fritidsnämndens 
Arenaservice övergår genom stadigvarande förflyttning till tekniska 
nämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen) enligt resursinventeringen. 
De inventarier (fordon, maskiner, handverktyg) som behövs i driften tas 
över av tekniska nämnden och ersätts ekonomiskt. Då vi behåller 
grönyteskötseln intakt kan maskinparken lättare nyttjas till såväl 
bokningsbara som icke bokningsbara anläggningar. Övrig fördelning av 
inventarier mellan Vöfab och tekniska nämnden bestäms efter 
bedömning utifrån ett helhetsperspektiv.         
 
Konsekvensanalys 

 
Tekniska nämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen) utför tjänsterna på 
uppdrag av kultur- och fritidsnämnden och ersätts ekonomiskt enligt 
uppsatt modell. När samordningsvinster inom uppdraget som helhet kan 
göras förväntas kostnaderna att stegvis minska på totalen.   
 
Inledningsvis, år 2022, kommer tekniska nämnden debitera kultur- och 
fritidsnämnden för faktiska kostnader, inklusive OH-påslag på 10 %, för 
de medarbetare som överförs till tekniska nämnden.  
 

Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr) Se resonemang och modell nedan 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Inom ram  

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Kultur- och fritidsnämnden, 
tekniska nämnden  
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För inventarier (fordon, maskiner, verktyg) som övergår till tekniska 
nämnden kommer en ersättning att lämnas. Kapital- och lokalkostnader 
samt löpande verksamhetskostnader regleras separat.  
 
Under 2022 framarbetas en debiteringsmodell som bygger på faktiskt 
utförda timmar. Den nya modellen med ett beräknat timpris kommer att 
gälla från och med 2023. Timpriset baseras på faktisk personalkostnad 
inklusive OH samt tillägg för beräknade kapital- och lokalkostnader. 
Även en ekonomisk modell för löpande verksamhetskostnader kommer 
att tas fram inför 2023. I debiteringsmodellen tas hänsyn till 
försäljningsintäkter avseende berörd verksamhet. 
 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön 
(ja/nej/inte tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på mångfald (ja/nej/ 
inte tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på folkhälsa (ja/nej/ 
inte tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på tillgänglighet 
(ja/nej/ inte tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på barn (ja/nej/ inte 
tillämpligt) 

Nej 

 
Tekniska nämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen) arbetar med 
samma värdegrund och riktlinjer som kultur- och fritidsnämnden inom 
området – därför kommer inte hållbarhetsaspekter att påverkas.  
 
Implementering och uppföljning 
Förändringen äger rum sommaren 2022, planerat brytdatum: den 1 
augusti. Utfallet följs upp i den ordinarie uppföljningen av ekonomi, 
personal och verksamhet. 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden 
Vöfab 
Utbildningsnämnden 
VKAB 
Kommunstyrelsen 
Emma Demitz-Helin, avdelningschef 
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§ 65 Dnr 2021-00309 
 
Mindre förändring av Delegationsordning för 
tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner förslag till ny delegationsordning enligt 
till ärendet i bilagt dokument. 
 
2. Förändringen av tekniska nämndens delegationsordning gäller från 
och med nämndens beslutsdatum. 
 
Bakgrund 
Efter sammanslagningen till en samhällsbyggnadsförvaltning vid 
årsskiftet 2021/2022 har arbetssätt för interna remisser gällande 
förhandsbesked, bygglov, marklov och rivningslov setts över.  
 
Idag skickas formella remisser och yttrande över remisser är idag 
delegerat till förvaltningschef. I och med att yttrande över remisser är 
delegerat behöver yttrandena hanteras som ett beslut därför är 
förslaget att delegationsordningen för tydligas så att det är yttranden 
över remisser från externa parter som avses.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 54/2022 föreslagit att tekniska nämnden 
godkänner förslag till ny delegationsordning enligt till ärendet i bilagt 
dokument samt att förändringen av tekniska nämndens 
delegationsordning gäller från och med nämndens beslutsdatum. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 29 mars 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att syftet 
med revideringen av delegationsordningen är att möjliggöra en 
samordning av svaren och därmed en enlighet och effektivare process 
för att kunna jobba som en förvaltning med interna remisser.  
 
I plan och bygglagen finns inga formkrav på hur kommunen internt ska 
samråda gällande förhandsbesked, bygglov, marklov eller rivningslov. 
Däremot finns det reglerat att samråd med grannar och sakägare ska 
ske. Detta lämnar utrymme för att ersätta formella samrådsremisser 
internt inom samhällsbyggnadsförvaltningen och arbeta med interna 
avstämningar och samordning till ett remissvar.  
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Samordningen innebär att sökande från samhällsbyggnadsförvaltningen 
får ett samlat remissvar i stället för fyra som idag bifogas med beslutet. 
Internt skapas även förutsättningar för avstämningar innan fastställt 
remissvar för ökad förståelse och därmed säkerställd kvalité på 
underlaget för byggnadsnämndens beslut.  
 
Revideringen i delegationsordningen avser ett förtydligande att yttrande 
över remisser, betänkande eller utredning inte avser remisser internt 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen. För att kunna samordna 
hanteringen av interna remisser inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
gällande förhandsbesked, bygglov, rivningslov och marklov som innebär 
avstyrkan av lov samt yttrande om förhandsbesked, bygglov, rivningslov 
och marklov.  
 
Förändringarna i förslaget är färgmarkerade grönt visar vad som ska 
läggas till. 
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Per Sandberg, förvaltningschef 
Madeleine Karlsson, avdelningschef  
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§ 66 Dnr 2022-00093 
 
Krigsplacering av tillsvidareanställd personal 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att krigsplacera all tillsvidareanställd 
personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen inom Växjö 
kommunkoncern. 
 
Bakgrund 
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges 
närområde beslutade regeringen 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och övriga berörda civila 
myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för 
totalförsvaret. Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt 
försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). 
 
Genom överenskommelse mellan staten (genom MSB) och kommunerna 
(genom SKR) har sedan bland annat överenskommits om att kommuner 
och regioner ska påbörja arbetet med krigsorganisation och 
krigsplacering. 
 
Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs om från 
fredstida inriktning, reglering och organisering till höjd beredskap och 
inriktning på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Vid höjd 
beredskap ställs andra krav på organiseringen av samhällets verksamhet 
än vid fredstid, bland annat träder andra författningar i kraft, 
verksamheters fokus skiftas och nationella prioriteringar måste kunna 
göras. 
 
Arbetsgivare har med stöd av anställningsavtalet rätten att krigsplacera 
den personal som krigsorganisationen behöver. Krigsplacering är ett 
planeringsinstrument för att säkra tillgång till personal samt att ingen 
person tas i anspråk hos mer än en aktör inom totalförsvaret.  
Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen i en 
organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att 
tjänstgöra inträder först när regeringen beslutar om höjd beredskap och 
om allmän tjänsteplikt.  
 
Utgångspunkten är att personal krigsplaceras i sin grundanställning 
samt att vissa anställningar senare kan komma att krigsplaceras i annan 
befattning beroende på Växjö kommuns alla verksamheters  
krigsorganisation.  Denna organisation är i dagsläget inte fastställd.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 55/2022 föreslagit att Ttekniska nämnden 
beslutar att krigsplacera all tillsvidareanställd personal inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen inom Växjö kommunkoncern. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 31 mars 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
implementering och uppföljning ska ske genom  
en koncernövergripande arbetsgrupp med representanter från säkerhet 
och beredskapsavdelning, HR-avdelning och kommunikationsavdelning 
vilka arbetar vidare i följande tre faser: 
 
Fas 1 (mars-april) 
Personal, arbetstagarorganisationer samt övriga intressenter informeras 
om syftet med krigsplacering. 
Rutin för hantering av krigsplaceringar tas fram.   
 
Fas 2 (april-maj) 
Beslut i respektive nämnd/styrelse/direktion. 
Tillsvidareanställd personal inom Växjö kommunkoncerns (förvaltning, 
bolag och förbund) samtliga verksamheter krigsplaceras. 
Kontakten mellan Växjö kommunkoncern och Plikt och prövningsverket 
samordnas av kommunledningsförvaltningen. 
 
Fas 3 (maj - framåt)  
Brev med besked om krigsplacering skickas till berörda medarbetare. 
Fortsatt arbete med att utarbeta Växjö kommunkoncerns 
krigsorganisation. 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Säkerhetschefen 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Per Sandberg, förvaltningschef 
Madeleine Karlsson, avdelningschef  
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§ 67 Dnr 2020-00150 
 
Tilläggsbeslut till tidigare investeringsbeslut 
avseende parkeringshus Fabriken 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ärendet lyfts ut ur sammanträdet.  
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Trafikplaneringschef 
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§ 68 Dnr 2021-00345 
 
Förslag till taxa och reglering för kommunala 
parkeringar på Arenastaden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ärendet lyfts ut ur sammanträdet.                                                       
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Trafikplaneringschefen 
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§ 69 Dnr 2021-00300 
 
Skrivelse till tekniska nämnden om att förbättra 
säkerheten vid Stora Räppevägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget men finner inte att vi kan 
prioritera föreslagen åtgärd tidigare än andra åtgärder, med anledning 
av den budget och de riktlinjer vi har att rätta oss efter. Vi för dock 
dialog med Region Kronoberg och Länstrafiken kring möjligheterna att 
återinföra busstrafik upp i området. 
 
Bakgrund 
En skrivelse har till nämnden inkommit från ett antal 
funktionsnedsättningsorganisationer, bl.a. SRF Kronoberg och SRF 
Värend, med önskemål om trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Stora 
Räppevägen och Högsbyvägen i Räppe.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 59/2022 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget men finner inte att man kan prioritera föreslagen åtgärd 
tidigare än andra åtgärder, med anledning av den budget och de 
riktlinjer vi har att rätta oss efter. Man för dock dialog med Region 
Kronoberg och Länstrafiken kring möjligheterna att återinföra busstrafik 
upp i området.  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 31 mars 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att tekniska 
förvaltningen håller med om att det hade varit önskvärt med ett antal 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i området i enlighet med inkommen 
skrivelse, utifrån den verksamhet som förslagsställarna bedriver. 
Samtidigt konstaterar förvaltningen att hastighetsefterlevnaden på 
Stora Räppevägen är god, varför några hastighetsdämpande åtgärder 
inte är befogade här.  
 
Vidare konstaterar förvaltningen att övergångsställen inte etableras som 
en trafiksäkerhetsåtgärd utan som en framkomlighetsåtgärd när 
framkomligheten för gående börja bli problematisk. Detta bedöms 
inträffa vid en trafikmängd uppgående till 3 000 fordon per dygn. 
Antalet passerande fordon per dygn på Stora Räppevägen uppgår till 1 
500. I övrigt saknas större publika målpunkter i området varför ett 
övergångsställe inte kan bedömas vara aktuellt i nuläget. 
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Avslutningsvis konstaterar förvaltningen att vi inte kan anpassa 
infrastrukturen utifrån enskilda verksamheters behov på kort sikt, 
kortvariga hyreskontrakt, utan vi måste planera utifrån ett längre 
perspektiv och med det större allmänna intresset för skattekollektivet i 
fokus. 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Förslagsställarna 
Trafikplaneringschefen 
Kommunstyrelsen 
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§ 70 Dnr 2022-00044 
 
Medborgarförslag om övergångställe på 
Smedjegatan 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget, men avslår 
önskemålet om att anlägga ett nytt övergångsställe på Smedjegatan då 
platsen inte är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt då det saknas 
gångbanor på Smedjegatan i höjd med den önskade platsen för 
övergångsställe. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  
 
Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit till tekniska nämnden med önskemål 
om att anlägga ett nytt övergångsställe på Smedjegatan i Växjö, ungefär 
vid Erikshjälpen. Anledningen är att det är svårt att ta sig över 
Smedjegatan på ett säkert sätt vid Erikshjälpen om du ska ta dig till och 
från Arenastaden österut mot stan genom stadsdelen väster. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 60/2022 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för medborgarförslaget men avslår önskemålet om att anlägga ett nytt 
övergångsställe på Smedjegatan då platsen inte är lämplig ur 
trafiksäkerhetssynpunkt då det saknas gångbanor på Smedjegatan i höjd 
med den önskade platsen för övergångsställe. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 15 mars 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att på östra 
sidan av Smedjegatan mittemot Erikshjälpen finns i dag ingen 
trottoar/gångbana som kan ansluta till ett övergångsställe. Det finns 
heller ingen gångbana från anslutande handelsområde som är 
fastighetsmark till det tänkta övergångsstället. När Växjö kommun 
anlägger ett nytt övergångsställe ska det finnas en trygg och säker plats 
att vistas på fram till övergångsstället. Det ska även finnas en säker 
”ståyta” invid övergångsstället att invänta på.  I och med avsaknaden av 
ovanstående är detta ingen lämplig plats att anlägga ett nytt 
övergångställe på. I stället hänvisar vi gående och cyklister till det säkra 
passagerna vid Storgatan och Hejaregatan. 
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Yrkanden 
Johnny Werlöv (V), med instämmande av Tony Lundstedt (S), yrkar bifall 
till medborgarförslaget.   
 
Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg ställer Johnny Werlövs, med instämmande 
av Tony Lundstedt, yrkande om bifall till medborgarförslaget mot 
liggande förslag och finner att tekniska nämnden beslutar enligt 
liggande förslag.  
 
Tony Lundstedt (S) och Johnny Werlöv (V) begär votering.  
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för bifall till liggande förslag.  
Nej-röst för bifall till Johnny Werlövs (V), med instämmande av Tony 
Lundstedt, yrkande om bifall till medborgarförslaget.  
 
Liggande förslag antas med 9 ja-röster mot 6 nej-röster.  
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  
 
Ledamöter Ersättare  Ja Nej Avstår 
Sofia Stynsberg (M)  X   
Cheryl Jones Fur (MP)  X   
Tony Lundstedt (S)   X  
Budimir Simic (M)  X   
Lars-Göran Svensson (M)  X   
Martha-Elena Sandberg (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)   X  
Michel Bergendorff (SD)  X   

 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Medborgaren 
Trafikplaneringschefen 
Kommunstyrelsen 
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§ 71 Dnr 2022-00033 
 
Önskemål om huvudled på Munkagårdsvägen  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för synpunkterna och bifaller förslaget om att 
återinföra huvudled på Munkagårdsvägen i Växjö med hänvisning till att 
åtgärderna kommer leda till ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för 
gående och cyklister längs med Munkagårdsvägen. 
 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått in önskemål både via mail och 
telefonsamtal om att återinföra huvudled på Munkagårdsvägen, i Växjö. 
En del av Munkagårdsvägen är redan i dag huvudled, men den upphör 
efter ungefär halva sträckan. Nu önskas att huvudleden ska förlängas så 
att korsningspunkterna vid Madvägen, Brinkvägen, Rösvägen, 
Åkervägen, Åsvägen och Hedvägen blir tydligare. Parallellt med 
Munkagårdsvägen finns det en gc-bana och enligt trafikförordningen 
ska egentligen bilarna från anslutande gator lämna företräde för 
cyklister och gående. I verkligheten vill de boende hävda sin högerregel 
mot all trafik. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 61/2022 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för synpunkterna och bifaller förslaget om att återinföra huvudled på 
Munkagårdsvägen i Växjö med hänvisning till att åtgärderna kommer 
leda till ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklister 
längs med Munkagårdsvägen.    
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 25 mars 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att för 
många år sedan slopades huvudledsbestämmelserna på 
Munkagårdsvägen i Växjö. Anledningen var att det uppmättes höga 
hastigheter och genom att införa högerregeln ville man uppnå en 
hastighetssänkning då man var tvungen att ta hänsyn till fordon på 
anslutande gator. Önskemålet är nu att återinföra huvudled på hela 
Munkagårdsvägen eftersom det uppstår konflikter mellan olika 
fordonsslag vid korsningarna. Ofta är det konflikter mellan bil och 
gående/cyklister. Det är inte alltid bilister uppmärksammar de som 
kommer på gc-banan då det ibland är skymd sikt. Det är även många 
fordon som hävdar högerregeln gentemot alla. 
 
Genom att återinföra huvudled på hela Munkagårdsvägen blir det en 
tydlighet i trafikregleringen. Om huvudled införs har alla fordon från 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2022-04-28 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   41 (45) 

 

anslutande gator väjningsplikt mot fordon på Munkagårdsvägen och 
även mot den parallellt löpande gc-banan. Detta skulle öka tydligheten 
för bilisterna och förhoppningsvis skulle konflikterna minska.  
 
Yrkanden 
Kaj-Mikael Petersson (KD), med instämmande av Claes Bromander (C), 
yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg ställer frågan om man kan besluta enligt 
Kaj-Mikael Peterssons yrkande, med instämmande av Claes Bromander, 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt liggande förslag.  

 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Förslagsställaren 
Trafikplaneringschefen 
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§ 72 Dnr 2022-00007 
 
Redovisning av tekniska nämndens arbetsutskotts 
protokoll 2022 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av arbetsutskottets 
protokoll från den 13 april 2022. 
 
Bakgrund 
Arbetsutskottets protokoll från den 13 april 2022 har skickats ut till 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll tekniska nämndens arbetsutskott 2022-04-13. 
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§ 73 Dnr 2022-00005 
 
Redovisning av delegationsbeslut till tekniska 
nämnden 2022 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 
under perioden 1 - 31 mars 2022. 
 
Bakgrund 
Tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar varje 
månad för tekniska nämnden beslut som tagits på delegation.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har överlämnat listor över 
delegationsbeslut som är tagna under perioden 1 - 31 mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista samhällsbyggnadsförvaltningen 1 - 31 mars 2022 
Delegationslista trafik- och gatuavdelningen 1 - 31 mars 2022 
 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2022-04-28 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   44 (45) 

 

§ 74 Dnr 2022-00006 
 
Meddelande till tekniska nämnden 2022 

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

- Beslut-202100469-KS-§ 34 S - Medborgarförslag om 
parkeringsplatser vid Tävelsås skola 

- Beslut-202200126-KS-§ 74 Förvaltningsplan för Växjösjöarna för 
perioden 2022-2032 

- Beslut-202200067-KS-§ 145 Remiss av promemorian Parkering av 
elsparkcyklar 

- Beslut-202100502-KS-§ 40 - Motion om att upprätta regelverk 
för elsparkcyklar i Växjö kommun 

- Beslut-202100089-KS-§ 69 Motion om koncernövergripande 
grönyteskötsel 

- Beslut-202100121-KFN-§ 48 centralisering av vaktmästare 
- Beslut BN 20220324BN72 - Skomakaren 7 
- Beslut-202200164-KS-§ 141 Krigsplacering av medarbetare 
- Beslut-202100689-KS-§ 81 - Förstudie om nya 

användningsområden för biogas 
- Beslut-202000357-KS-§ 75 Antagande av Plan för biologisk 

mångfald  
- Beslut-202100062-KS-§ 107 - Uppdrag att utvärdera 

implementeringen av barnkonventionen efter ett år  
- Beslut-202200214-KS-§ 63 Beslut om ansvarsfrihet för nämnden 

och styrelser för 2021 
- Beslut-201900293-KS-§ 42 - Antagande av evenemangs- och 

mötesplan för Växjö kommun 
- Beslut-202200072-KS-§ 96 - Utvärdering av nytt arbetssätt för 

samverkan med HSV och Funkibator 
- Beslut-202200003-KS-§ 62 Årsredovisning 2021 för Växjö 

kommun 
- Beslut-202200004-KS-§ 72 Uppföljning privata utförare 2021 

Växjö kommun 
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§ 75 Dnr 293931 
 
Övrigt 

Tekniska nämndens beslut 
Sammanträdet avslutas kl 15:50. 
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