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§ 198 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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§ 199 Dnr 294032 
 

Allmänhetens frågestund  

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

Information från ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet och från tekniska förvaltningen 

Tekniska nämndens beslut 
Ordförande Sofia Stynsberg informerar om följande:  
Den 8/12 var det möte med Avfall Sverige där man bland annat tog upp 
remissvar angående en remiss om biologiskt avfall.  
Den 9/12 var det möte med fastighetsägarna där man tog upp 
uteserveringar och de nya riktlinjerna kring dessa.  
Den 13/12 var det möte med KSBNTN.  
Den 13/12 var det också presidiemöte med kultur och fritid där man 
bland annat tog upp utvecklingen av Evedal och mätning av badkvalitén i 
våra sjöar.  
 
Tony Lundstedt (S) informerade om att han varit på Drottninggatan på 
onsdagen och att parkeringsplatserna var obrukbara då det var 
snöhögar uppkörda på dem. 
 
Lars-Göran Svensson (M) informerade om att han som fastighetsägare 
fått ett brev från SSAM med otrevligt innehåll och uppmaning om att 
snöröja fram till sina slambrunnar.  
Sofia Stynsberg svarar att hon kommer att ta upp denna fråga under 
ärendet med information från SSAM.  
 
Malin Engström, förvaltningschef, informerar om att man i dagsläget 
inte har någon lösning på vad man ska göra med den gamla Klosterbron 
när den ersätts av en ny. Man jobbar med att hitta en lösning för att den 
ska kunna återanvändas.  
Lars-Göran Svensson (M) undrar över om vi kan avskriva den om den 
ska återanvändas och till vilket värde.  
Malin Engström svarar att hon inte vet avskrivningsvärdet men 
återkommer om detta.  
 
Annika Schilling (L) undrar över prioritet för snöröjning på trottoarer.  
Malin Engström svarar att trottoarer oftast ligger på fastighetsägarens 
ansvar och att kommunens ansvarar över där det är skyltat för gång och 
cykel.  
Annika Schilling undrar om det finns en dialog med fastighetsägarna.  
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Malin Engström svarar att det finns information på hemsidan om vad 
som gäller men att de tar till sig frågan om dialog med fastighetsägarna. 
Carl-Olof Bengtsson (S) informerar om att det på måndagen låg mellan 
2-5 dm snö på 8 busshållplatser på sträckan Sandsbro–Centrum. Han 
poängterar att det är viktigt att ploga även tillflödena till de centrala 
gatorna.  
Malin Engström informerar om att man på måndagens beredning ska ha 
en diskussion om insatsåtgärder vid snöskottning och efter det kommer 
nämnden att få information om detta.  
 
Malin Engström informerar om att man har koll på beredskapen och 
övrig bemanning under jul- och nyårshelgen och att det är lugnt på 
förvaltningen överlag just nu.  
 
Per Sandberg, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, 
informerar om den nya organisationen som startar den 1/1 2022.        
Det kommer att vara en förvaltningschef och 11 avdelningar med 
avdelningschefer. En ny avdelning har tillkommit, kvalitets- och 
utvecklingsavdelningen, med en samlad administration för förvaltningen 
Gällande kommunala lantmäteriet och planeringsavdelningen har man 
enats med facket om att båda placeras på förvaltningen och man har 
fram till den 31 mars på sig att titta på hur man ska göra fortsättningsvis. 
Man kommer att arbeta i två grupper under 2022, projektgrupp och 
ledningsgrupp, för att arbeta fram den nya organisationen tillsammans 
med alla på samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett förslag på ny 
organisation ska vara klart till sommaren 2022 och i december 2022 ska 
en struktur för en hållbar organisation vara klar.  
Det finns ett öppet formulär där man som medarbetare kan lämna 
frågor och förslag och Per kommer att ha 30 min information varje 
månad med en dialog om hur arbetet fortskrider.  
 
Sofia Stynsberg tackar Malin Engström för den tid hon varit 
förvaltningschef på tekniska förvaltningen och gratulerar henne till 
tjänsten som VA-chef.  
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§ 201 Dnr 2020-00083 
 

Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 
2020-2022 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott 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. 
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§ 202 Dnr 2018-00172 
 

Information om Södra Smålands Avfall och Miljö 
(SSAM)  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Jessica Cedervall, VD SSAM, lämnar information om att de förra veckan 
skickade ut ett brev till de kunder som ännu inte fått sina slambrunnar 
tömda i år. Intentionen med brevet var att vädja till kunderna att snöröja 
fram till brunnarna och att märka ut brunnen för att hjälpa chaufförerna 
som får lägga mycket tid på att leta efter brunnar under snötäcket. 
  
Brevet gick tyvärr inte igenom den normala granskningsprocessen utan 
skickades ut utan att ha lästs igenom av Kommunikation m fl. Brevet är 
inte felaktigt på något sätt utan beskriver helt vad som gäller i enlighet 
med föreskrifterna, men är onödigt hårt formulerat. Många kunder har 
reagerat på detta och ringt SSAM med synpunkter. 
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§ 203 Dnr 2021-00134 
 

Information om Framtida Sundet och 
Förvaltningsplan för Växjösjöarna 

Tekniska nämndens beslut 
Jeanette Lindberg, utredningsingenjör på VA, informerar om Förstudie 
Framtida Sundet och Signe Noresson, sjömiljöansvarig, informerar om  
Förvaltningsplan för Växjösjöarna.  
 
Jeanette berättar att Växjö växer och att andra orter vill koppla på sig på 
Sundets avloppsreningsverk. En långsiktig strategi behövs och man 
startade därför Förstudie Framtida Sundet.  
Förstudien har under 2021 bestått av faserna: 
Ramverk – befolknings- och belastningsprognos, interna och externa 
mål och strategier, myndighetskrav och parallella projekt.   
Tekniskt ramverk – tekniskt underlag, dimensioneringsunderlag, 
situationsplan, kapacitetsbedömning och statusbedömning.  
Teknikval – kartläggning, projektmål, BAT, utvärdering och  
principförslag.  
Kvar inför 2022 är fasen Utbyggnadsstrategi – beslutsunderlag och grov 
kostnadskalkyl.  
Det som skulle påverka Sundets kapcitet är framför allt tre saker, 
Biogasutredning – framtida avsättning för gas och Att koppla på annan 
ort, vilka båda ger en högre kvävebelastning, samt Förvaltningsplan för 
Växjösjöarna, ev med en ny utsläppspunkt som t ex en våtmark.  
 
Signe visar på en jämförelse av Växjösjöarna status vad gäller 
fosforhalten innan och efter reduktionsfisket och de 
aluminiumbehandlingar som gjorts och man ser en klar förbättring i 
samtliga sjöar där insatser gjorts.  
Då det behöver göras fler aluminiumbehandlingar, om resultatet inte ska 
gå tillbaka, finns två alternativ framtagna för hur man kan gå vidare. Ett 
nollalternativ där man inte gör något alls innebär successivt en 
försämring av sjömiljön.  
Alternativ 1 innebär att man gör reduktionsfiske och 
aluminiumbehandling i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön. 
Alternativ 2 innebär att man även ger Norra Bergundasjön 
aluminiumbehandlingar. Då Sundet släpper ut avloppsvatten så behöver 
man vid alternativ 2 flytta utsläppspunkten till förslagsvis en våtmark.   
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§ 204 Dnr 2021-00321 
 

Exploateringskalkyl för norra Öjaby  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner exploateringskalkyl för stadsutvecklings-
projekt Norra Öjaby avseende de delar som berör tekniska nämndens 
ansvarsområden. 
 
Bakgrund 
I enlighet med beslut i KS § 2018/322 föreslås kommunfullmäktige att i 
samband med en detaljplans antagande också anta detaljplanens 
exploateringskalkyl. Ärendet hanteras i kommunfullmäktige 2022-02-15 
Kalkylen skall, innan den antas av kommunfullmäktige i enlighet med 
samma beslut, godkännas av tekniska nämnden. 
 
OBOS Mark AB har ansökt om planläggning för att ta fram en detaljplan 
för området Norra Öjaby i syfte att exploatera området med nya 
bostäder. I samband med detaljplanen säkrar kommunen även upp 
viktiga naturområden och grönstråk. 
   
Detaljplanen kommer att hanteras av byggnadsnämnden i december 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 163/2021 föreslagit att tekniska nämnden 
godkänner exploateringskalkyl för stadsutvecklingsprojekt Norra Öjaby 
avseende de delar som berör tekniska nämndens ansvarsområden. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 24 november 2021 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen 
framgår att innan detaljplanen antas skall ett exploateringsavtal 
undertecknas mellan Växjö kommun och OBOS Mark AB. 
Exploateringsavtalet reglerar bland annat hur kostnaderna för att bygga 
ut detaljplanen fördelas, markregleringar mellan Växjö kommun och 
OBOS Mark AB och vad som avgjorts att vara tillväxtinvesteringar. 
 
Utgångspunkten i exploateringsavtalet är att tekniska nämnden skall 
bygga ut sin egen anläggning inom den mark som i detaljplanen klassas 
som allmän platsmark. Tekniska nämnden ansvarar för och handlar upp 
byggnation av gata, park, VA mm. även på mark som i ingångsskedet ägs 
av den externa exploatören. Tekniska förvaltningen hämtar ersättning 
för utförda investeringar genom gatukostnadsersättning från 
exploatören på skattesidan och anläggningsavgifter på VA-sidan. 
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Exploatören betalar verklig kostnad avseende gatukostnad medan 
intäkten bestäms av politiskt beslutade VA-taxan avseende 
anläggningsavgifterna för VA. 
 
Exploatörerna avropar till tekniska förvaltningen när man vill ha olika 
kvartersmark tillgänglig och tekniska förvaltningen tillser då att 
anläggningar i allmän platsmark byggs ut. Tider mellan avrop och 
utförande samt vilka etappindelningar som skall gälla regleras i 
exploateringsavtalet. 
 
Exploateringsavtalet beslutas i ett separat ärende i kommunstyrelsen. 
 
Exploateringskalkyl och tillväxtinvesteringar 
Som grund för exploateringskalkylen ligger en i exploateringsavtalet 
definierad omfattning. Omfattningen och standarden på utbyggnad av 
allmän platsmark har gemensamt tagits fram av exploatörerna och 
tekniska förvaltningen i detaljplanearbetet. Omfattningen definieras i 
bilaga till exploateringsavtalet. 
 
Tekniska förvaltningens samlade totala investeringskostnad uppgår i 
kalkylen till 35,6 mkr fördelat på 10,3 mkr för VA-investeringar och 25,2 
mkr på skattesidan varav 5,1 mkr är tillväxtinvesteringar. 
 
Beräknade intäkter för VA i form av anläggningsavgifter uppgår till ca 
15,4 mkr. 
 
Intäkten på skattesidan i form av gatukostnadsersättning skall utgöra 
kostnadstäckning för verklig nedlagd kostnad, men beräknas till ca 20,1 
mkr då kostnader för definierade tillväxtinvesteringar uppgår till ca 5,1 
mkr. Tillväxtinvesteringarna hanteras i enlighet med KF §2017/76 där 
tekniska förvaltningen ska äska medel från budgetområde gemensam 
finansiering. 
 
De årliga driftskostnaderna för området i sin helhet har beräknats till ca 
1,0 mkr för gata/park/natur. Motsvarande siffra för VA beräknas till 50 
tkr. 
 
Presenterad exploateringskalkyl innebär att projektet för tekniska 
nämndens räkning ger ett överskott för VA på ca 5,1 mkr, 
tillväxtinvesteringar på 5,1 mkr ger ett resultat för tekniska nämnden 
som är plus minus noll. 
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Avvikelse från exploateringskalkyl 
I takt med att investeringskostnader preciseras kommer 
exploateringskalkylen att förändras. Det är därför viktigt med en 
kontinuerlig uppföljning och uppdatering av exploateringskalkylen. 
Kalkylen uppdateras kontinuerligt och beslutas årligen i tekniska 
nämndens budgetprocess.  
 
Större avvikelser avseende tekniska nämndens ansvarsområden under 
året hanteras av styrgruppen för tekniska nämnden skatte respektive 
tekniska nämnden VA. Styrgrupperna avgör om en avvikelse ska lyftas 
till nämnden för beslut under pågående, innevarande budgetperiod. 
 
Sammanfattning 
Markägaren OBOS Mark AB vill exploatera Norra Öjaby med bostäder 
och har ansökt om planläggning för att ta fram en detaljplan för detta. 
Tekniska nämnden skall bygga ut sin egen anläggning inom allmän 
platsmark i samband med exploateringen, på avrop av exploatörerna. 
Den totala investeringskostnaden för tekniska nämnden i allmän 
platsmark beräknas till 35,6 mkr varav 10,3 mkr för VA-anläggningen och 
25,2 mkr för anläggningar på skattesidan. Intäkter beräknas till ca 15,4 
mkr för VA och ca 18,1 mkr för skattesidan i form av 
gatukostnadsersättning från exploatören. För VA innebär detta ett 
överskott på ca 5,1 mkr och på skattesidan utgör utebliven 
kostnadstäckning om ca 5,1 mkr i tillväxtinvesteringar. 
Tillväxtinvesteringarna hanteras i enlighet med KF §2017/76, där 
tekniska förvaltningen äskar ersättning från budgetområde gemensam 
finansiering. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom  
Planeringschef 
 
För åtgärd 
Förvaltningschef tekniska  
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§ 205 Dnr 2021-00310 
 

Intern kontrollplan 2022, tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden fastställer Intern kontrollplan 2022, tekniska 
nämnden, enligt dokument.   
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges fastställda reglemente för intern kontroll 
ska nämnd eller styrelse senast under januari månad varje år upprätta 
en intern kontrollplan för innevarande år. Nämnd eller styrelse ska även 
följa upp den interna kontrollen årligen, vilket ska rapporteras senast i 
samband med årsrapportens upprättande.      
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 164/2021 föreslagit att tekniska nämnden 
fastställer Intern kontrollplan 2022, tekniska nämnden, enligt dokument.   
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 25 november 2021 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen 
framgår att som en grund för planering, prioritering och uppföljning av 
internkontrollarbetet ska en risk- och väsentlighetsanalys göras. 
Riskanalysen ska göras utifrån verksamhetens mål och kritiska 
processer. Det kan vid riskanalysen identifieras risker med hög 
riskskattning där det dels finns en osäkerhet hur området fungerar dels 
om befintliga riskhanteringsåtgärder inte är tillräckliga.  
 
Dessa risker hanteras genom att sammanställa en intern kontrollplan 
med väl definierade kontrollaktiviteter – granskningar. 
Syftet med granskningarna är att kontrollera/ säkerställa/utvärdera att 
rutiner fungerar och i nästa steg vidta förbättringsåtgärder. 
 
Följande granskningar föreslås för år 2022:  
 
-   Kontrollera att attestförteckningen stämmer överens med registrerad   

data i ekonomisystemet (gemensam granskning). 
-   Kontroll av att inköpa av vara/tjänst har skett i enlighet med avtal. 
-   För avslutade projekt under innevarande år kontrollera så att dessa 

har slutrapporterats och redovisats för tekniska nämnden. 
-   Kontrollera av attesterade verifikationer för att säkerställa att de 

innehåller nödvändiga uppgifter för ekonomisk uppföljning. 
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Beslutet skickas till  
För kännedom  
Kommunstyrelsen 
Avdelningschef projekt och utveckling 
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§ 206 Dnr 2021-00311 
 

Drift av icke bokningsbara fritidsanläggningar 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden fattar beslut om att driften av icke bokningsbara 
fritidsanläggningar 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”. 
Uppdraget, som är riktat till VKAB, utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden, har genomlysts av en bred projektgrupp från berörda 
verksamheter plus stödfunktioner. I praktiken handlar uppdraget om att 
bilda professionella kompetensteam för fritidsvaktmästare 
(Arenaservice) och vaktmästare i skola och förskola i nya lokalbolaget 
Vöfab. Vissa delar av Arenaservice nuvarande uppdrag har en tydlig 
koppling till tekniska nämndens verksamhet – det gäller icke 
bokningsbara fritidsanläggningar av typen badplatser, spår/leder, 
rastplatser och campingplatser. Därför involveras tekniska nämnden i 
uppdraget.  
 
Uppdraget, som har genomlysts av en bred projektgrupp från berörda 
verksamheter plus stödfunktioner, handlar om att bilda professionella 
kompetensteam för skol/förskolvaktmästare och fritidsvaktmästare 
(Arenaservice) i ett första steg i Vöfab, därefter i det nya lokalbolaget. 
Vissa delar av Arenaservice nuvarande uppdrag har en tydlig koppling 
till tekniska nämndens verksamhet – det gäller icke bokningsbara 
fritidsanläggningar av typen badplatser, spår/leder, rastplatser och 
campingplatser. Här är skötseln till viss del redan i dag delad mellan 
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Förslaget till beslut 
är därför att samla drift av icke bokningsbara fritidsanläggningar inom 
tekniska nämndens (samhällsbyggnadsförvaltningens) organisation, och 
bokningsbara fritidsanläggningar inom nya lokalbolaget Vöfab. Förslaget 
förväntas ge samordningsvinster på sikt.    
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 165/2021 föreslagit att tekniska nämnden fattar 
beslut om att driften av icke bokningsbara fritidsanläggningar utförs av 
tekniska nämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen) från sommaren 
2022 på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden enligt framställningen 
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nedan. Beslutet förutsätter likformiga beslut i andra berörda nämnder 
och styrelser. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 29 november 2021 
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. Grunden i uppdraget är att bilda 
professionella kompetensteam för fritidsvaktmästare (Arenaservice) och 
skol/förskolvaktmästare i nya lokalbolaget Vöfab. Vissa delar av 
Arenaservice nuvarande uppdrag har en tydlig koppling till tekniska 
nämndens (samhällsbyggnadsförvaltningens) verksamhet – det gäller 
icke bokningsbara fritidsanläggningar av typen 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 icke 
bokningsbara fritidsanläggningar i tekniska nämnden 
(samhällsbyggnadsförvaltningen).   
 
Förslaget innebär att driften av fritidsanläggningar utförs av Vöfab och 
tekniska nämnden på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. 
Grundprincipen är att bokningsbara fritidsanläggningar sköts av Vöfab 
och icke bokningsbara fritidsanläggningar sköts av tekniska nämndens 
(samhällsbyggnadsförvaltningens) organisation. 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.   
 
Förslaget förväntas ge samordningsvinster på sikt och i flera steg. 
Driften av fritidsanläggningar av typen badplatser, spår/leder, 
rastplatser och campingplatser får en tydlig hemvist i tekniska 
nämndens (samhällsbyggnadsförvaltningens) organisation. 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.  
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Uppdrag tekniska nämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Tekniska nämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen) sköter på uppdrag 
av kultur- och fritidsnämnden driften av icke bokningsbara anläggningar 
av typen 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 (5 st.) vid kultur- och fritidsnämndens 
Arenaservice övergår genom stadigvarande förflyttning till tekniska 
nämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen) enligt resursinventeringen. 
Inventeringen av personal har genomförts i november 2021, och antal 
kan därför justeras något. De inventarier (fordon, maskiner, 
handverktyg) som behövs i driften tas över av tekniska nämnden och 
ersätts ekonomiskt. Fördelningen av inventarier mellan Vöfab och 
tekniska nämnden bestäms efter bedömning utifrån ett 
helhetsperspektiv. Inventarieuppsättningen kan i någon mån behöva 
kompletteras för att rätt resurser ska finnas tillgängliga i 
verksamheterna.   
 
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.  
 
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. 

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  



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2021-12-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   19 (41) 

 

Även en ekonomisk modell för löpande verksamhetskostnader kommer 
att tas fram inför 2023. 
 
I debiteringsmodellen tas hänsyn till försäljningsintäkter avseende 
berörd verksamhet. 
 
Konsekvensanalys 
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 
Verksamhetsutvecklare Fredrik Sandblad 
Avdelningschef Emma Demitz-Helin 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden  
Vöfab 
VKAB 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2021-12-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   20 (41) 

 

§ 207 Dnr 2021-00313 
 

Fondera medel från VA 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att fondera medel från den skuld som VA-
verksamheten har till VA-kollektivet till ett belopp av 17 451 765 kr. 
Fonderingen skall ske till projektet Konstgjord infiltration Braås 
vattenverk. 
 
Bakgrund 
VA-verksamheten har i dagsläget en skuld till VA-kollektivet från 
tidigare år fram till 2019 på 17 451 765 kr. Genom att fondera dessa medel 
kan projektet gällande framtida dricksvattenförsörjning till Braås och 
Rottne säkras. Projektet är en nyinvestering i ny teknik för infiltration, 
för vattenförsörjningen i Rottne och Braås och en del i att säkra hela 
kommunens dricksvattenförsörjning. 
 
Ett beslut om projektdirektiv för projektet "Konstgjord infiltration Braås 
vattenverk" har tagits i tekniska nämnden 2019. Projektets utgift enligt 
direktivet var på 19,9 miljoner kr. Investeringen av anläggningen 
beräknas starta 2022 och avskrivnings-tiden är satt till 30 år.  
 
Fondering (långfristig skuld) kommer att användas för att delfinansiera 
investeringen. Fonden löses upp (intäktsförs) genom matchning mot 
avskrivningskostnaden för investeringen. Detta innebär en upplösning 
(intäkt) på 0,582 MSEK per år mellan 2023-2053. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 166/2021 föreslagit att tekniska nämnden 
beslutar att fondera medel från den skuld som VA-verksamheten har till 
VA-kollektivet till ett belopp av 17 451 765 kr. Fonderingen skall ske till 
projektet Konstgjord infiltration Braås vattenverk. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 27 november 2021 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen 
framgår att genom att fondera medel från den befintliga skuld som VA-
verksamheten har till VA-kollektivet säkras projektet Konstgjord 
infiltration Braås vattenverk. 
 
Genom att använda tidigare skuld till kollektivet till att delfinansiera 
projektet minskar behovet att se över VA-taxan på grund av kommande 
framtida investeringar. 
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Beslutet skickas till 
För åtgärd 
KLF ekonomiavdelningen 
 
För kännedom 
VA-chef 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2021-12-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   22 (41) 

 

§ 208 Dnr 2021-00308 
 

Yttrande över Strategisk stadsdelsplan Araby - 
Hållbara Araby 2030 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden lämnar följande synpunkter på Strategisk 
stadsdelsplan Araby – Hållbara Araby 2030: 
 
Utvecklingsområdena i planen är bra och relevanta men det saknas 
insatsområden i framför allt en attraktiv stadsdel och i en säker stadsdel, 
kring stadsdelens fysiska utformning.  De viktigaste punkterna att lyfta 
in under respektive utvecklingsområde är: 
 
- Integrera stadsdelen i Växjö.  
Stadsdelens centrala läge i Växjö ger förutsättningar att bättre koppla 
stadsdelen till omgivande delar och mot centrum genom att bland annat 
förbättra genomströmningen i området både för gång, cykel och 
fordonstrafik. 
 
- Satsa på områdets centrum.  
Genom att satsa på stadsdelens identitet och service kan områdets 
centrum komplettera Växjö centrum. 
 
- Attraktiv och trygg utemiljö 
Ett tätt nät av gångstråk och platser ger en öppen stadsdel och bidrar till 
trygghet och variation. Stadsdelen har bra grönområden med centrala 
parkytor, naturytor och aktivitetsytor, vilket är en kvalité som kan 
utvecklas. Även trafiklösningarna över lag behöver säkras. 
 
Det vore dessutom bra om Araby området kunde ses som ett 
stadsutvecklingsprojekt. De ”öar” av förtätning och projekt som 
genomförts är isolerade och borde ses i en helhet.  Att lyfta Araby som 
ett stadsutvecklingsprojekt skulle höja statusen i området och kunna 
tillföra kvalité och variation i allt som byggs och anläggs. 
 
Bakgrund 
Under året har arbetet med att ta fram en strategisk stadsdelsplan för Araby 

pågått internt i kommunen men även med invånardialoger och diskussioner 

med olika aktörer som är verksamma i Araby. Kommunstyrelsen har därför 

beslutat om att skicka ut bifogad strategisk stadsdelsplan på remiss. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 167/2021 föreslagit att tekniska nämnden lämnar 
ovan synpunkter på Strategisk stadsdelsplan Araby – Hållbara Araby 
2030. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 22 november 2021 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen 
framgår att kommunstyrelsen har begärt tekniska nämndens synpunkter 
på Strategisk stadsdelsplan Araby – Hållbara Araby 2030.  
 
Syftet med en strategisk stadsdelsplan för Araby är att möjliggöra 
kraftsamling och skapa förutsättningar för ett mer samordnat och 
långsiktigt utvecklingsarbete i Araby som betecknas som ett utsatt 
område av såväl polis som regering. Genom att tillsammans med andra 
aktörer verka för gemensamt framtagna utvecklings- och insatsområden 
stärker vi möjligheterna att vända utvecklingen. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Therese Jaramillo 
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§ 209 Dnr 2021-00309 
 

Delegationsordning för tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
1.  Tekniska nämnden godkänner förslag till ny delegationsordning enligt   
till ärendet bilagt dokument daterat 2021-12-16. 
2.  Tekniska nämnden bemyndigar förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen eller den denne sätter i sitt ställe att 
motta delgivning för tekniska nämndens räkning. 
3.  Förändringarna av tekniska nämndens delegationsordning samt 
lämnat bemyndigande gäller från och med den 1 januari 2022.   
 
Bakgrund 
I samband med årsskiftet 2021/2022 kommer den nya 
samhällsbyggnadsförvaltningen att bildas. Den nya 
förvaltningsorganisationen kommer omfatta dagens tekniska 
förvaltning, miljö- och hälsoskyddskontor, stadsbyggnadskontor och 
planeringskontoret på kommunledningsförvaltningen. Detta medför att 
byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden 
- och i vissa delar kommunstyrelsen - kommer att få den nya 
samhällsbyggnadsförvaltningen som sitt utpekade förvaltningsorgan.  
  
I arbetet inför bildandet av den nya förvaltningen har ingått ett 
delprojekt som haft att överse formaliafrågor knutna till 
omorganisationen. I uppdraget har bland annat ingått översyn av 
berörda nämnders delegationsordningar. Tekniska nämndens 
delegationsordning är idag utformad på så sätt att beslutsrätt delegeras 
till nämndens arbetsutskott och ordförande samt olika 
befattningshavare inom tekniska förvaltningen. I syfte att förbättra 
styrningen och tydliggöra ledningsstrukturen i den nya 
förvaltningsorganisationen har ett nytt förslag till delegationsordning 
utarbetats vilket innebär att i stort sett all tjänstemannadelegation ställs 
till förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna 
ordning kommer medföra att förvaltningschefen upprättar en egen 
delegationsordning vari beslutanderätten sedan vidaredelegeras till 
olika befattningshavare inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare har 
arbetet till ny delegationsordning också inneburit att en översyn 
avseende språk, innehåll och disposition gjorts.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 18/2021 föreslagit följande:  
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1.  Tekniska nämnden godkänner förslag till ny delegationsordning enligt   
till ärendet bilagt dokument daterat 2021-12-16. 
2.  Tekniska nämnden bemyndigar förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen eller den denne sätter i sitt ställe att 
motta delgivning för tekniska nämndens räkning. 
3.  Förändringarna av tekniska nämndens delegationsordning samt 
lämnat bemyndigande gäller från och med den 1 januari 2022.   
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 22 november 2021 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen 
framgår att det i och med den föreslagna förändringen av 
delegationsordningen tydliggörs att det är förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar gentemot tekniska 
nämnden. Den föreslagna nya delegationsordningen är anpassad till det 
processorienterade arbetssätt som kommunen tillämpar och tydliggör 
frågor om styrning och ansvar. Den nya delegationsordningen syftar 
emellertid inte till att förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltning ska överta arbetsuppgifter från dagens 
befattningshavare. Förslaget ger dock förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen möjlighet att bestämma hur dennes 
vidaredelegering ska se ut i förhållande olika befattningshavare, detta 
utan att hela delegationsordningen behöver lyftas till tekniska nämnden 
för särskilt beslut. Beslut som fattas genom vidaredelegeringen kommer 
i och med den föreslagna förändringen att registreras och 
återrapporteras till förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Återrapporteringen till tekniska 
nämnden kommer inte påverkas på annat sätt än att det framgent blir 
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen som redovisar 
gentemot nämnden istället för olika befattningshavare. Den föreslagna 
ordningen med delegering av beslutanderätten i två steg förekommer 
sedan flera år tillbaka hos andra nämnder inom kommunen och är 
vanligt förekommande i andra kommuner.   
 
Utöver förändringen av delegatsordningen har i förslaget till ny 
delegationsordning även innehållsmässiga och språkliga revideringar 
genomförts. En utgångspunkt för förändringsarbetet i denna del har 
varit att inte förändra omfattningen eller vidden av den delegation som 
tekniska nämnden ger till sina delegater i nu gällande 
delegationsordning. De föreslagna ändringarna syftar till att 
åstadkomma likartad lydelse och disposition i delegationsordningarna 
för de nämnder som kommer ha samhällsbyggnadsförvaltningen som 
sitt förvaltningsorgan. De innehållsmässiga förändringarna kan 
huvudsakligen sammanfattas enligt följande. 
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Till föreslagen delegationsordning har tillförts inledande textstycken 
som beskriver ändamål och avgränsningar för delegationsordningen. Till 
förhindrande av jävs- och intressekonflikter tillförs även ett särskilt 
avsnitt gällande ärenden då tekniska nämnden är part i ärende gentemot 
en annan nämnd ingående i samma förvaltningsorgan (d.v.s. 
samhällsbyggnadsförvaltningen). I nämnda avsnitt anges att sådana 
ärenden alltid ska överlämnas till nämnden eller ordförande för beslut. 
 
Utöver ovan är de innehållsmässiga förändringarna i all väsentlighet 
avgränsade till styckena allmänna ärenden, personal, ekonomi och 
upphandling. Vad gäller delegationsärenden kopplade till frågor om 
GDPR så har dessa flyttats från allmänna ärenden till ett nytt stycke 
benämnt personuppgifter. Ny beslutanderätt som införts avser bland 
annat rätt till avstående att yttra sig över remiss, rätt till avvisning av 
ärende och utökad beslutanderätt kopplat till begränsningar i frågor om 
utlämnande av allmän handling.  Vissa tidigare upptagna ärendetyper 
har bedömts utgöra verkställighet varför dessa utgått i det nya förslaget 
till delegationsordning. I avsnitten där beslutanderätt delegeras enligt 
viss speciallagstiftning har inga förändringar gjorts utifrån dagens 
delegationsordning förutom i fråga om utpekad delegat. I avsnittet 
planärenden har språkliga uppdateringar gjorts.  
 
För redovisning och jämförelse över föreslagna ändringar bifogas till 
denna tjänsteskrivelse utöver föreslagen ny delegationsordning även 
samma dokument med redovisade/spårade ändringar samt nu gällande 
delegationsordning för tekniska nämnden (jfr. Bilaga 1, 2 och 3).  
 
I samband med att förslaget till ny delegationsordningen antas bedöms 
det även som lämpligt att tekniska nämnden bemyndigar 
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen rätten att motta 
delgivning för nämndens räkning.  
 
Ovanstående förändring av delegationsordning och lämnat 
bemyndigande föreslås träda ikraft den 1 januari 2022 i samband med att 
den nya samhällsbyggnadsförvaltningen bildas.   
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr) - 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange det 
som saknar finansiering 

Inte tillämpligt 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

- 
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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) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

 
I detta ärende redovisas inte konsekvenser av bildandet av 
samhällsbyggnadsförvaltning utan enbart konsekvenser av den nu 
aktuella ändringen av delegationsordningen.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Kommunjurist 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 210 Dnr 2021-00289 
 

Skrivelse till tekniska nämnden om väghinder på 
gång- och cykelväg 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget och beslutar om att utföra en 
trafikmätning på platsen. Om fordonsmätningen visar på frekvent 
motorfordonstrafik på den aktuella GC-vägen så monteras en bilgrind.   
 
Bakgrund 
En skrivelse från Sverigedemokraterna har inkommit med en önskan om 
bom på GC-väg på gamla Norr, mellan Gamla Norrvägen och Håkan 
Sjögrens väg vid Pizzeria Florens. Enligt skrivelsen har medborgare 
uppmärksammat Sverigedemokraterna om att det råder allt för hög fart 
på mopeder och motorcyklar på den aktuella cykelvägen. Tidigare var 
det en bom över vägen men den försvann för ett par år sedan då en 
kraftig trädgren föll ner och förstörde vägbommen. Hastigheten på 
cykelvägen har ökat då bommen är borta. Barnfamiljer och äldre är 
rädda att gå på cykelvägen med stor kollisionsrisk för snabbgående 
fordon. Även om själva sträckan inte är lång blir det alltför hög fart på 
genande motorfordon.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 169/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget och beslutar om att utföra en trafikmätning på platsen. Om 
fordonsmätningen visar på frekvent motorfordonstrafik på den aktuella 
GC-vägen så monteras en bilgrind.   
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 8 november 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
medborgare under förra året har meddelat förvaltningen att det kör 
motorfordon på den aktuella GC-vägen. Enligt förvaltningens rutin vid 
dessa typer av ärende har också en mätning av antalet fordon och 
hastigheter gjorts under en vecka. Denna mätning, under v 39 2020, 
visade inga motorfordon, varför inga åtgärder genomfördes. En ny 
mätning har beställts och om denna visar höga flöden av 
motorfordonstrafik så monteras en bilgrind som förhindrar 
motorfordon och dämpar ev hastigheter på mopeder m m. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) 15 
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Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Ja 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Teknisk nämnd 

 
 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

nej 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

nej 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

nej 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

nej 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

nej 

 
Yrkanden 
Michel Bergendorff (SD) yrkar bifall till skrivelsen.  
 
Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg ställer Michel Bergendorffs yrkande om 
bifall till skrivelsen mot liggande förslag och finner att tekniska nämnden 
beslutar enligt liggande förslag.        
 
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Sverigedemokraterna 
Trafikplaneringschefen  
Kommunstyrelsen 
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§ 211 Dnr 2021-00281 
 

Medborgarförslag om cykelväg till Tävelsås 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget, men konstaterar att den aktuella 
vägsträckan ligger längs med länsväg 682 där Trafikverket är väghållare, 
varför kommunen inte kan göra åtgärder på denna väg.   
 
Växjö kommun har i underlaget till den regionala cykelvägplanen 
prioriterat sträckan Tävelsås- Växjö som den tredje högst prioriterade 
sträckan och den aktuella sträckan finns också med i den regionala 
cykelvägplanen för nya cykelvägar. 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med en önskan om cykelväg från 
Tävelsås till Växjö. Motiveringen är att Växjö kommun växer och inte 
bara i tätorten utan i omkringliggande orter. Särskilt pandemin har gjort 
att allt fler söker sig ett boende utanför kommunens centrala delar. De 
som bor och vistas i riktningen Vikaholm, Rinkaby och Tävelsås vill ha 
möjlighet att ta miljöansvar genom att ta cykeln in till arbete och affär 
eftersom det i kilometer räknat är helt möjligt. Den obefintliga vägrenen 
på länsväg 682 gör det dock väldigt farligt att vistas där som cyklist eller 
gångtrafikant. Området är också en populär sträcka för 
motionscyklister.    
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 170/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget, men konstaterar att den aktuella vägsträckan ligger längs 
med länsväg 682 där Trafikverket är väghållare, varför kommunen inte 
kan göra åtgärder på denna väg.   
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 8 november 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
tekniska förvaltningen ser behovet av en cykelväg från Tävelsås till 
Växjö. Dock ligger en eventuell cykelväg där längs med länsväg 682, där 
Trafikverket är väghållare.  
 
Växjö kommun har i underlaget till den regionala cykelvägplanen 
prioriterat sträckan Tävelsås- Växjö, som den tredje högst prioriterade 
sträckan och den aktuella sträckan finns också med i den regionala 
cykelvägplanen för nya cykelvägar. 
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Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

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

Nej 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

 

 
 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Nej 

 
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Medborgaren  
Trafikplaneringschefen 
Kommunstyrelsen 
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§ 212 Dnr 2021-00256 
 

Medborgarförslag om parkeringsförbud på 
Plogvägen, Teleborg 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget men meddelar att det i dagsläget 
inte kommer att införas parkeringsförbud på Plogvägen.      
 
Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit om att införa parkeringsförbud på 
Plogvägen i Växjö, där förslagsställaren bor. Bakgrund till 
förslagsställarens önskan om åtgärder grundar sig på 
trafiksäkerhetsproblem i samband med parkeringar på gatan.  
Skymd sikt för korsande g/c-bana och blockeringar för utfarter anges 
som skäl till upprättande av parkeringsförbud. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 171/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget men meddelar att det i dagsläget inte kommer att införas 
parkeringsförbud på Plogvägen.      
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 29 oktober 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
förslagsställaren i sak har rätt då det är ett problem när fordon parkeras 
för nära en utfart, korsning, g/c-passage. Detsamma gäller när fordon 
står uppställda för länge eller exempelvis mot färdriktning. Som övriga 
områden och gator övervakas dessa med jämna mellanrum och tätare 
vid behov. Det är väl försörjt med parkeringsytor i området och det finns 
en kommunal parkeringsyta på ca 45 p-platser med anslutning till 
Plogvägen. Så om behovet av övervakningsinsatserna ökar framöver kan 
en reglering med p-förbud övervägas. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

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

Nej 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Nej 
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Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Nej 

 
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Medborgaren 
Trafikplaneringschefen  
Kommunstyrelsen 
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§ 213 Dnr 2021-00255 
 

Medborgarförslag om bullerskydd längs 
Torparvägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget, men avslår detsamma med 
anledning av att bullerberäknad ljudnivå vida understiger gällande 
riktvärden.    
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med medborgarförslag om bulleråtgärder 
utmed södra delen av Torparvägen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 172/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget men avslår detsamma med anledning av att bullerberäknad 
ljudnivå vida understiger gällande riktvärden.    
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 24 november 2021 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen 
framgår att förvaltningen har handlagt ärendet och konstaterar att 
hastighetsbegränsningen på berörd sträcka, parallellt med Skeppsvägen, 
är 60 km/h och medelhastigheten på fordonstrafiken är 45 km/h. 
Antalet fordon som passerar är inte fler 2021 (2862 Ådt) än 2007 (2812 
Ådt) enligt de trafikmätningar som gjorts. 
 
Bullerekvivalent beräknad ljudnivå vid fasad är 53 dbA. Enligt 
Naturvårdsverkets ”riktvärden för väg- och spårtrafik vid befintliga 
bostäder” är fastigheten i kategorin ”äldre befintlig miljö” eftersom 
bostäderna samt vägen inte byggts alternativt byggts om efter år 1997. 
Detta innebär att riktvärdet för när åtgärder enligt riktvärden krävs 
ligger på 65dbA vid fasad. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) 0 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

- 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

- 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2021-12-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   35 (41) 

 

 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

- 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

- 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

- 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

- 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

- 

 
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Medborgaren  
Trafikplaneringschef 
Kommunstyrelsen  
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§ 214 Dnr 2021-00244 
 

Medborgarförslag om fler papperskorgar på 
Hovshaga, Östra Lugnet och Evedal 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget, men avslår ärendet om förslag 
på fler papperskorgar på Hovshaga, Östra Lugnet och Evedal, då 
bedömningen är att befintliga papperskorgar är strategiskt utplacerade i 
förhållandet till flödet av människor. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om fler papperskorgar på 
Hovshaga, Östra Lugnet och Evedal. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 173/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget, men avslår ärendet om förslag på fler papperskorgar på 
Hovshaga, Östra Lugnet och Evedal, då bedömningen är att befintliga 
papperskorgar är strategiskt utplacerade i förhållandet till flödet av 
människor.  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 1 november 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att de 
papperskorgarna som finns är strategiskt utplacerade i förhållande till 
flödet av människor och knutpunkter, och upplägget i de aktuella 
områdena är detsamma som i övriga stadsdelar. I övrigt justeras 
placeringen av papperskorgar hela tiden utefter behov. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

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

Nej 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Nej 

 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

Nej 
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Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

Nej 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Nej 

 
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Medborgaren 
Trafikplaneringschefen  
Kommunstyrelsen  
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§ 215 Dnr 2021-00009 
 

Redovisning av tekniska nämndens arbetsutskotts 
protokoll 2 december 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av arbetsutskottets 
protokoll från den 2 december 2021. 
 
Bakgrund 
Arbetsutskottets protokoll från den 2 december 2021 har skickats ut till 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 
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§ 216 Dnr 2021-00007 
 

Redovisning av delegationsbeslut till tekniska 
nämnden 1 - 30 november 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 
under perioden 1 – 30 november 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 - 30 november 2021. 
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§ 217 Dnr 2021-00008 
 

 Meddelande 

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

- Beslut-202100401-KS-§164 – Vht-baserad dokumenthanteringsplan 
- Beslut-202100499-JK-§ 399 – Skrivelse om att utveckla 

Ringsbergsområdet 
- Beslut-202100333-KS-§ 383 – Projektekonomi Stationsområdet 
- Beslut-202100534-KS-§ 212 – Renhållningstaxa 2022 
- Beslut-202100268-KS-§ 217 - Transportplan 
- Slutredovisning av Omläggning av VA-ledningar på Växjö 7:111 och 

del av 7:10 
- Slutredovisning av Klubbstugan 1 
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§ 218 Dnr 293931 
 

Övrigt 

Tekniska nämndens beslut 
Ordförande Sofia Stynsberg riktar ett stort tack till alla för arbetet under det 

gångna året och önskar en riktigt God Jul och Gott Nytt År.  

 

 
Mötet avslutas kl 16:20. 
 
 

 
 


