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§ 66 Dnr 293863  
 

Justering av protokoll 

Tekniska nämndens beslut 
Arbetsutskottet utser Martin Edberg (S) till att justera protokollet.  
      
Bakgrund 
Arbetsutskottet ska besluta vem som jämte ordförande ska justera 
protokollet.  
 
      
 
      
 
      
 
      

 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2021-04-29 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   6 (28) 

 

§ 6 Dnr 2021-00157  
 

Val till arbetsutskottet 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden utser Rebecca Esselgren (S) till ordinarie ledamot i 
arbetsutskottet från den 29 april och resten av mandatperioden 2019 – 
2022.       
      
Bakgrund 
Anette Nerlie Anderberg (S) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i 
tekniska nämnden och kommunfullmäktige har beviljat avsägelsen.  
Ny ordinarie ledamot i arbetsutskottet efter Anette Nerlie Anderberg 
ska beslutas av tekniska nämnden.      
 
Beslutsunderlag 
Socialdemokraterna förslår att Anette Nerlie Anderberg (S) ersätts av 
Rebecca Esselgren (S) i arbetsutskottet. Rebecca är idag ersättare i 
arbetsutskottet.       
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§ 68 Dnr 294032  
 

Allmänhetens frågestund  

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

Information från ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet och från tekniska förvaltningen 

Tekniska nämndens beslut 
Ordförande Sofia Stynsberg informerar om följande: 
Det har varit ett möte med Regionens trafiknämnd om konsekvenser för 
kollektivtrafiken vid nya sjukhuset.  
Sofia har deltagit i ett möte med Svenska cykelstäder.  
Processen med nya bryggan i Södra Bergundasjön fortlöper som tidigare 
och inget nytt har framkommit.  
 
Johnny Werlöv (V) undrar över varför man inte fått information om 
busskörfältet på Sandsbrovägen innan man fick läsa om det i tidningen. 
Malin Engström, förvaltningschef, svarar att de skulle fått informationen 
under dagens TN. När beslutet att avbryta upphandlingen gick ut till 
entreprenörerna blev det offentligt och media kunde se det.  
 
Carl-Olof Bengtsson (S) tycker att man bör göra ett ärende i nämnden 
för att ta upp cykeltrafik och hållplatser vid nya sjukhuset.  
Sofia Stynsberg svarar att man kan ha en informationspunkt om detta.  
Carl-Olof har genom Mörrums vattenråd fått information om att det kan 
bli besvärligt när vi ska ta vatten från sjön Örken i Uppvidinge.  
Malin Engström svarar att det just nu är ute för ett första samråd och 
först i nästa steg görs en ansökan om att ta vatten från Örken. Man 
kommer att beakta deras synpunkt i en ansökan.  
 
Malin Engström informerar om följande: 
På nästa nämnd kommer man att lyfta en fortsatt utbyggnad av Södra 
Rottne. Det är ett exploateringsprojekt som hanteras på KS på tisdag 
och då de vill göra ett pressmeddelande vill hon lyfta det här redan nu.  
Det är ett mer ansträngt läge med Covid 19 på förvaltningen just nu. Det 
är fler sjuka och man har vidtagit åtgärder för att inte fler ska bli sjuka.  
Malin presenterar information om Aktuella granskningar och revisioner, 
Delegationsordning, Samlad samhällsbyggnadsförvaltning och 
Temperaturmätaren. Presentationen skickas ut till nämnden.   
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§ 70 Dnr 2018-00172  
 

Information om Södra Smålands Avfall och Miljö 
(SSAM)  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
      
Bakgrund 
VD för Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) Jessica Cedervall har 
lämnat följande information till tekniska nämnden:    
 
• From 1 januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper och 

ansvaret läggs över på kommunerna. Vi undersöker olika 
insamlingslösningar för flerfamiljshus och verksamheter, om 
insamling av returpapper ska finnas kvar på 
Återvinningsstationerna, hur avsättningen av returpapper ska gå till 
etc. Med anledning av detta skjuts taxebeslutet till i höst. 

• Utredning genomförs av Miljödepartementet om insamlingen av 
förpackningar ska bli ett kommunalt ansvar eller om ansvaret ska 
ligga kvar hos producenterna. Utredningen ska presenteras i höst. 

• Utsättning av fyrfackskärl till fritidshus pågår i Växjö, Älmhult och 
Markaryd. I Växjö blev anslutningsgraden bland fritidshusen 90% 
(95,7% för villorna) och Växjö hade därmed högst anslutningsgrad 
bland ägarkommunerna för båda kundkategorierna. 

• Det är mycket störningar i sophämtningen just nu och många 
tömningar utförs på fel dag. Denna vecka genomförs möte med 
PreZeros högsta ledning för att komma till rätta med problemen. 
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§ 71 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.  
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§ 72 Dnr 2021-00134  
 

Information från kommunens revisorer om 
kommande enkätundersökning 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
      
Bakgrund 
Växjö kommuns revisorer Göran Kannerby och Solveig Jonsson Perjos 
informerar om en kommande enkätundersökning.  
 
Revisorerna kommer att börja med ett nytt arbetssätt för den 
grundläggande granskningen och ett första steg i detta är en 
information till nämnderna. Nästa steg är en enkätundersökning till de 
förtroendevalda i maj vilken följs upp i dialogmöten med presidierna i 
sept/okt. Efter detta sker förankring, faktainsamling och rapportering.  
Det är mycket viktigt att man svarar på enkäten! 
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§ 73 Dnr 2021-00056  
 

Information från Natur och gestaltning 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
      
Bakgrund 
Information ges från avdelning Natur och gestaltning gällande LONA-
bidrag, invasiva arter och underhållsbehov i det offentliga rummet.  
 
Celestine Jarz Emanuelsson, enhetschef och Sofia Gustavsson, 
kommunekolog informerar om LONA-bidrag och vad man kan göra med 
hjälp av dem. Man kan 
1. Tillskapa nya och fler naturvårdssatsningar och friluftsanordningar.  
2. Höja värden på befintliga ytor såsom plantering och insådd av 
ängsväxter samt göra gräsmatta till blomsteräng. 
3. Göra strategiska underlag såsom inventering av skyddsvärda träd och 
utredning av våtmarksåterställning.  
4. Skapa en plan för invasiva arter med kartläggning, information, 
utbildning och viss typ av bekämpning.  
 
Man har just nu en gemensam kampanj med Naturvårdsverket för att få 
ut information till så många som möjligt gällande invasiva arter. Det är 
relativt enkelt att utrota invasiva arter men det måste göras 2-4 ggr per 
år och under flera år i rad och i dagsläget finns det inte budget för detta. 
 
Cheryl Jones Fur (MP) menar att det finns ett uppdrag i internbudget att 
ta fram en åtgärdsstrategi för att bekämpa invasiva arter och vill att den 
tas fram för att nämnden ska kunna bedöma och prioritera vad som är 
möjligt att göra.  
 
Sebastian Morin, planeringsingenjör, informerar om att Växjö kommuns 
underhållsbehov i parker och andra offentliga rum är stort och kostar 
pengar över tid. Välbesökta platser slits, särskilt nu i Coronatider, och 
säkerhetsföreskrifter sätter krav. Han menar att för att bibehålla och 
underhålla det befintliga krävs riktade budgetmedel i en ökad 
investeringsram.   
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§ 74 Dnr 2020-00148  
 

Hantering av uppdraget om grönyteskötseln 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avsluta uppdraget om att outsourca 
grönyteskötseln på tekniska förvaltningen. I budgeten 2020 gavs ett 
uppdrag om att outsourca grönyteskötseln på tekniska förvaltningen. 
Det här uppdraget kvarstår och hanteras fortsättningsvis i uppdraget 
om att bilda en sammanhållen samhällsbyggnadsförvaltning.   
 
Reservation 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, genom Martin Edberg (S), 
lämnar en reservation till förmån för eget yrkande.      
 
Bakgrund 
I Budget 2021, beslutad av kommunfullmäktige, uppdrar tekniska 
förvaltningen att, tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Miljö- och 
hälsoskyddskontoret och planeringsavdelningen på 
Kommunledningsförvaltningen, bilda en samhällsbyggnadsförvaltning 
under innevarande budgetår. Inom uppdraget ryms en översyn av 
förvaltningens driftsuppdrag.  
 
I Budget 2020, beslutad av kommunfullmäktige juni 2019, uppdrar 
tekniska förvaltningen att uppnå motsvarande 4 miljoner kronor i 
effektiviseringar innevarande budgetår genom konkurrensutsättning av 
grönytor. Tekniska nämnden beslutade i augusti 2021 att avvakta 
genomförandet av att konkurrensutsätta grönyteskötseln under 2020 av 
flera anledningar och gav förvaltningschefen i uppdrag att utvärdera de 
effektiviseringar som gjorts i förvaltningen till följd av uppdraget att 
uppnå 4 miljoner konor i effektiviseringar innevarande budgetår genom 
konkurrensutsättning av grönytor, samt att fortsätta utveckla och 
intensifiera arbetet med att ta fram skötselplaner i syfte att förenkla 
arbetet för att uppnå effektiv skötsel av grönytor med hög kvalité och 
varierat innehåll. 
 
I uppdraget att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning har ett deluppdrag 
startat gällande hur driften bör hanteras i samband med att en ny 
förvaltning bildas. I deluppdraget studeras drift gällande 
skattefinansierad verksamhet för både grönytor och gata. Det finns 
fördelar att titta på driften av allmän platsmark som helhet då gata och 
park redan idag samarbetar inom flera delar där gränsdragningen är 
svår. Även hanteringen av Kultur och fritids grönytor ingår i uppdraget 
om driften i den nya förvaltningen.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 58/2021 föreslagit att tekniska nämnden beslutar 
att avsluta uppdraget, som gavs i budgeten 2020 om att outsourca 
grönyteskötseln på tekniska förvaltningen, då uppdraget fortsättningsvis 
hanteras i uppdraget om att bilda en sammanhållen 
samhällsbyggnadsförvaltning, i vilket det ingår att utreda hur driften 
skall hanteras i den nya förvaltningen.  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 6 april 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att då det är 
ett stort uppdrag att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning tillsammans 
med flera förvaltningar bör fokus vara på samordning av de delar som 
berörs i sammanslagningen istället för att fokusera på att bygga upp en 
beställarorganisation för grönyteskötsel när det är oklart hur 
organisationen i den nya förvaltningen kommer se ut.  
 
I uppdraget att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning ingår att se över 
hur driften för allmän platsmark skall hanteras i den nya förvaltningen.  
Innan det är beslutat om hur driften skall hanteras som helhet för den 
skattefinansierade verksamheten är det klokt att ytterligare avvakta med 
att outsourca den del av grönyteskötseln som är förberedd med ett 
förfrågningsunderlag enligt tidigare uppdrag. 
 
Uppdraget att outsourca grönytorna ersätts med uppdraget att bilda en 
samhällsbyggnadsförvaltning där det ingår att se över hur driften skall 
hanteras. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

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

- 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

- 

  
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 
 

Påverkan på miljön (ja/nej) nej 
Påverkan på mångfald (ja/nej) nej 
Påverkan på folkhälsa (ja/nej) nej 
Påverkan på tillgänglighet ((j/n) nej 
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Påverkan på barn (ja/nej) nej 
 
Då beslutet gäller att ersätta ett givet uppdrag mot ett annat givet 
uppdrag har bedömningen gjorts att själva beslutet inte innebär några 
direkta konsekvenser i detta läge. 
 
Implementering och uppföljning 
Uppdraget om att se över hur driften skall hanteras ingår i uppdraget att 
bilda en samhällsbyggnadsförvaltning och kommer följas upp i detta 
arbete. 
 
Yrkanden 
Ordförande Sofia Stynsberg med instämmande av Claes Bromander (C), 
Susanna Blad Röing (L) och Kaj-Mikael Petersson (KD) yrkar bifall till 
eget förslag med ändring av beslutsformuleringen till Tekniska nämnden 
beslutar att avsluta uppdraget om att outsourca grönyteskötseln på 
tekniska förvaltningen. I budgeten 2020 gavs ett uppdrag om att outsourca 
grönyteskötseln på tekniska förvaltningen. Det här uppdraget kvarstår och 
hanteras fortsättningsvis i uppdraget om att bilda en sammanhållen 
samhällsbyggnadsförvaltning. 
 
Martin Edberg (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V) och Carl-Olof 
Bengtsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg ställer Martin Edbergs yrkande om bifall till 
arbetsutskottets förslag mot eget yrkande om bifall till ändring av 
beslutsformulering och finner att tekniska nämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag. 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, genom Martin Edberg (S) 
lämnar en reservation till förmån för eget yrkande.   
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kultur och fritid 
Kommunstyrelsen  
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§ 75 Dnr 2021-00084  
 

VA-taxa 2022 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära 
fastställelse av VA-taxan för Växjö kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning för år 2022, enligt bilaga.  
      
Bakgrund 
VA-taxan är uppdelad i två delar, dels årliga brukningsavgifter och dels 
anläggningsavgifter som är av engångskaraktär vid nyanslutning av en 
fastighet eller ändring av en fastighets byggnation. 
 
Brukningsavgifter 
VA-verksamheten skall budgeteras för ett 0-resultat. Huvuddelen av 
VA-verksamhetens löpande kostnader skall täckas av de årliga 
brukningsavgifterna som brukarna betalar via brukningstaxan. En 
mindre andel av intäkterna kommer från övriga avgifter och inkomster 
som försålda tjänster tex behandlingsavgifter, skötselavtal, uthyrning av 
antennplatser mm.  
Brukningstaxan består av en fast del baserad på fastighetens storlek på 
vattenmätare, dagvattenavgift samt en rörlig del baserad på antal 
kubikmeter vatten som förbrukas. 
 
Anläggningsavgifter 
Kostnaden för utbyggnad av VA-anläggningar i nya 
verksamhetsområden skall täckas av de anläggningsavgifter som de 
tillkommande fastigheterna betalar. Då kostnaderna varierar för olika 
områden skall anläggningsavgifternas nivå anpassas så att 
kostnadstäckning uppnås för den sammanlagda utbyggnaden.  
Tekniska förvaltningen har tidigare haft bristande kostnadstäckning vid 
utbyggnad av vatten och avlopp för anslutning av nya fastigheter. Inför 
taxa 2015 togs det fram en plan om successiva höjningar av 
anläggningsavgifterna med mål att nå full kostnadstäckning 2019. För att 
anläggningstaxan fortsättningsvis skall följa med kostnadsutvecklingen 
finns i gällande VA-taxa § 10, möjlighet till justering av 
anläggningsavgifterna baserade på ändring av entreprenadindex, där 
huvudmannen kan reglera avgiftsbeloppen när index förändras, dock 
inte oftare än en gång årligen.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 59/2021 föreslagit att tekniska nämnden beslutar 
att hos kommunfullmäktige begära fastställelse av VA-taxan för Växjö 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för år 2022, enligt 
bilaga. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 13 april 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår följande: 
 
Brukningsavgifter 
Både den fasta och den rörliga avgiften föreslås vara oförändrad 2022. 
Den intäktsförstärkning som behövs för att kompensera verksamhetens 
ökade kostnader genom allmänna prisökningar bedöms kunna erhållas 
genom ökande volym abonnenter som genererar fasta avgifter och även 
rörliga avgifter. Dessa intäkter förväntas öka med ca 1%.  
 
Brukningsavgifter i Växjös VA-taxa ligger på en jämförelsevis låg nivå, 
och för ett normalhushåll, (Svenskt Vattens jämförelsehus typhus A), 
ligger de årliga VA-brukningsavgifterna nu på samma nivå som för tio år 
sedan. För flerfamiljshus typhus B, ligger de årliga VA-avgifterna lägre än 
för tio år sedan.  
När dagvattentaxan infördes sjönk de årliga brukningsavgifterna för 
normalhushållen medan kostnaden för främst verksamhetsfastigheter 
med stora hårdgjorda ytor ökade.  Sedan dagvattentaxan infördes har  
konsumentprisindex KPI ökat med ca 7% under perioden 2015-2020.  
Ökningstakten för brukningstaxan har varit lägre vilket framgår av tabell 
1 nedan. 
 
Tabell 1. Förändring av brukningstaxan sedan dagvattentaxans införande 
2015-2016 Oförändrad 
2016-2017 + 1 % 
2017-2018 + 2 % 
2018-2019 + 0,3 % 
2019-2020 Oförändrad 
2020-2021     + 0,8 % 
2021-2022  Oförändrad 
 
Årliga kostnader för jämförelsehusen typhus A (en villa) respektive 
typhus B (ett mindre flerfamiljshus) visas i tabell 2.  
 
Tabell 2. Brukningsavgiftens årskostnad per lägenhet inklusive moms  

  
Brukningsavgift 

per lgh 2022  
Taxeförändring 
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Typhus A* 6 741 kr + 0 % 

Typhus B**  4 577 kr + 0 % 

*Enbostadshus anslutet till vatten, spill- och dagvatten med 800 m2 
tomtyta, en Q34 mätare och en förbrukning på 150 m3/år. 
 
** Flerbostadshus anslutet till vatten, spill- och dagvatten med 15 
lägenheter, 800 m2 tomtyta, två Q34 mätare och en förbrukning på 2000 
m3/år. 
 
Vid jämförelse mellan olika kommuner har Växjö successivt fallit från att 
ha varit dyrare än medelkommunen till att nu ligga billigare än 
medelkommunen. Kostnadsspridningen mellan Sveriges kommuner 
visas i diagram 1 nedan. 
 

 
Diagram 1. Kostnadsfördelning för typhus A mellan Sveriges kommuner 
2020. Källa Svenskt Vatten  
 
Även om Växjös taxa blivit billigare under senare år kommer 
kostnaderna att öka i framtiden framförallt genom att investeringar 
krävs för att dels klara ett växande antal brukare men även för att klara 
att vidmakthålla VA-anläggningarnas status. I diagram 2 nedan visas en 
prognos på avskrivningskostnader några år framåt med planerade 
investeringar. Detta kommer att påverka taxan och från 2023 och framåt 
förutspås att taxan måste höjas.  
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Diagram 2. Prognos på avskrivningskostnader för VA-investeringar 2021-
2024 
 
Övriga avgifter 
Avgifter enligt VA-taxans §18 föreslås justeras enligt följande. 
 
Avgiften för avstängning av vattentillförsel som tas ut i samband med att 
abonnent inte fullföljt sin avgiftsskyldighet föreslås höjas från 800 
kr/tillfälle till 1000 kr/tillfälle. Skälet är att 2 personer alltid skall 
närvara varför höjning krävs för att få kostnadstäckning. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) VA-verksamhet 0-budget 
Finansiering inom ram (ja/nej), 
ange det som saknar 
finansiering 

Taxeavgifter finansierar 
verksamheten 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Påverkar främst bostadsbolagen 
genom oförändrad kostnad för VA 

  
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 
 

Påverkan på miljön (ja/nej) nej 
Påverkan på mångfald (ja/nej) nej 
Påverkan på folkhälsa (ja/nej) nej 
Påverkan på tillgänglighet 
(ja/nej) 

nej 
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Påverkan på barn (ja/nej) nej 
 
Implementering och uppföljning 
Implementering och uppföljning enligt tekniska förvaltningens ordinarie 
rutiner för kostnads/intäktsuppföljning mm. 
 
Nyhet på kommunens hemsida samt att taxan hålls tillgänglig på 
kommunens hemsida. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Avdelningschef VA 
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§ 76 Dnr 2021-00123  
 

Projektplan för förnyelse av VA-ledningar i 
Dackevägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt 
Förnyelse av VA-ledningar i Dackevägen, enligt bifogad projektplan.  
      
Bakgrund 
De befintliga spillvattenledningarna i Dackevägen bidrar med 
tillskottsvatten och behöver bytas ut. I samband med det så byter man 
även ut befintliga dagvatten- och dricksvattenledningar.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 60/2021 föreslagit att tekniska nämnden beslutar 
om genomförande av investeringsprojekt Förnyelse av VA-ledningar i 
Dackevägen, enligt bifogad projektplan. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 1 april 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att syftet är 
att minska mängden tillskottsvatten samt förnya samtliga ledningar. En 
förnyelse av de befintliga dagvattenledningarna 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. 
 
Investeringen omfattar: 
 
•   Förnyelse av 350 m dricksvattenledning 
•   Förnyelse av 350 m dagvattenledning 
•   Förnyelse av 350 m spillvattenledning 
 
Faktorer som kan innebära en eventuell risk för projektets utveckling 
kan vara följande:  
 
•   Förekomst av berg 
•   Förskjutning i tidplan 
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Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) 7 600 tkr 
Finansiering inom ram (ja/nej), 
ange det som saknar 
finansiering 

Ja, investeringsplan 2020-2022, 
huvudprojekt 8603 Förnyelse av 
befintliga ledningar 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

VA-taxefinansierade 

  
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 
 

Påverkan på miljön (ja/nej) Ja 
Påverkan på mångfald (ja/nej) Nej 
Påverkan på folkhälsa (ja/nej) Ja 
Påverkan på tillgänglighet 
(ja/nej) 

Nej 

Påverkan på barn (ja/nej) Nej 
 
Man kan förvänta sig en positiv påverkan på miljön och därmed också 
folkhälsan då ett effektmål är man sparar energi i pumpstationer och 
kemikalier i reningsverk.  
 
Implementering och uppföljning 
I samråd med Växjö kommuns kommunikationsavdelning och 
kommunikatör på VA-avdelningen kommer kommunikationsinsatsen att 
gås igenom innan utförandet av projektet. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Projektledare 
 
För kännedom 
Avdelningschef VA 
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§ 77 Dnr 2021-00116  
 

Intern Kontrollplan 2020, tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av Intern kontrollplan 
2020, tekniska nämnden, enligt bifogat dokument Uppföljning 
internkontroll 2020, 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 § 57/2021 föreslagit att tekniska nämnden 
godkänner uppföljningen av Intern kontrollplan 2020, tekniska 
nämnden, enligt bifogat dokument Uppföljning internkontroll 2020, 
tekniska nämnden.  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 8 april redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att 
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 
 
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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§ 78 Dnr 2020-00236  
 

Medborgarförslag om belysning av väg mot 
Notteryd 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget men avslår detsamma. 
Växjö kommun har väghållaransvaret från Sandsbro ner till trevägs-
korsningen, sedan övergår Notterydsvägen till att vara enskild väg.  
      
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit där man vill montera belysning från 
Sandsbro till Notteryd samt även trestugespårets överfart. 
Förslagsställaren har köpt en tomt mellan Sandsbro och Notteryd och 
har små barn.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 61/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för medborgarförslaget men avslår detsamma. Växjö kommun har 
väghållaransvaret från Sandsbro ner till trevägskorsningen sedan 
övergår Notterydsvägen till att vara enskild väg.  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 29 mars 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö 
kommun håller på att se över om vi ska äga belysningen på enskilda 
vägar överhuvudtaget och av den anledningen är det inte aktuellt att 
sätta upp ny belysning i nuläget. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Medborgaren 
Trafikplaneringschefen 
Kommunstyrelsen 
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§ 79 Dnr 2021-00009  
 

Redovisning av tekniska nämndens arbetsutskotts 
protokoll 15 april 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av arbetsutskottets 
protokoll från den 15 april 2021.  
      
Bakgrund 
Arbetsutskottets protokoll från den 15 april 2021 har skickats ut till 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden.  
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§ 80 Dnr 2021-00007  
 

Redovisning av delegationsbeslut till tekniska 
nämnden 1 - 31 mars 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 
under perioden 1 – 31 mars 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 – 31 mars 2021.  
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§ 81 Dnr 2021-00008  
 

 Meddelande 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
      
Bakgrund 
Tekniska nämnden har tagit del av följande beslut: 
- Förändringar bland förtroendevalda efter fullmäktige 20 april 2021 
- Länsstyrelsens beslut om Överklagande av tekniska nämndens 

beslut om upphävande av trafikföreskrift. 
- Länsstyrelsens beslut om att söka tillstånd för vattenverksamhet. 
- Byggnadsnämndens beslut om Fläkten 8, Öster. 
- Kommunstyrelsens beslut om Uppdrag att ta fram en 

koncernövergripande vägledning vid brottsmisstanke samt  
Tjänsteskrivelse och Vägledning vid brottsmisstanke.  
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§ 82 Dnr 293931  
 

Övrigt 

Tekniska nämndens beslut 
Gudrun Holmberg (C) har fått en fråga från boende i Furuby om problem 
med vatten och avlopp.  
Malin Engström, förvaltningschef, svarar att man väntar på riktlinjer 
som inte har kommit än och återkommer med svar vid senare tillfälle. 
 
Martha-Elena Sandberg (M) frågar om man har en plan för att åtgärda 
guppet på en trottoar som hon tidigare frågat om.  
Malin Engström svarar att detta borde ha åtgärdats efter att tjälen gått 
ur marken och att hon ska påminna om detta.  
 
 
Mötet avslutas kl 16:30. 
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      

 


