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§ 145 Dnr 293863 
 
Val av justerare 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden väljer Tony Lundstedt (S) till justerare av mötets 
protokoll. 
 
Bakgrund 
Justerare är den nämndledamot som godkänner ett mötesprotokoll. 
Justeraren kontrollerar att det står samma sak i protokollet som det som 
arbetsutskottet beslutade på mötet. 
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§ 146 Dnr 294032 
 
Allmänhetens frågestund 

Ingen allmänhet närvarade vid mötet. 
 
Bakgrund 
Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Under 
denna dagordningspunkt har vem som helst möjlighet att ställa frågor 
till nämndens politiker. 
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§ 147 Dnr 2022-00212 
 
Information till nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Ledamöter, avdelningschefer och förvaltningschef informerar om 
aktuella händelser. 
 
Emma Demitz-Helin, avdelningschef informerade om: 
- Investeringsportfölj 2023 
 
Per Sandberg, förvaltningschef, informerade om: 
- Energibesparingar 
- Kritik på teknik, SKR:s undersökning 
- Krisberedskap 
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§ 148 Dnr 2020-00054 
 
Information om investeringsmedel för Västra 
Nylanda etapp 3b 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Information lämnades om exploateringsområdet Västra Nylanda etapp 
3b för allmän platsmark och VA. 
 
Beslutsunderlag 
Projektplan för exploateringsområden, allmän platsmark och VA - Västra 
Nylanda etapp 3b, 2022-09-23 
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§ 149 Dnr 2022-00225 
 
Information om investeringsmedel för nya 
parkeringsplatser vid Drottninggatan 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Information lämnades om parkeringsplatser vid 
Drottninggatan/Klosterbron. 
 
Beslutsunderlag 
Projektplan för nya parkeringsplatser vid Drottninggatan/Klosterbron, 
2022-08-26 
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§ 150 Dnr 2022-00226 
 
Information om investeringsmedel för Stig Svenssons 
park 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Information lämnades om Stig Svenssons park vid Arenastaden. 
 
Beslutsunderlag 
Projektplan för Stig Svenssons park, Arenastaden, 2022-08-26 
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§ 151 Dnr 2017-00291 
 
Information om slutredovisning av projekt Braås 
avloppsreningsverk 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Projekt avloppsreningsverk Braås slutredovisades. 
 
Beslutsunderlag 
Slutredovisning av projekt: Avloppsreningsverk Braås 86322, 2022-06-22 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2022-11-16 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   13 (39) 

 

§ 152 Dnr 2018-00259 
 
Information om slutredovisning av projekt 
avloppspumpstation Södra Järnvägsgatan 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Projekt avloppspumpstation Södra Järnvägsgatan slutredovisades. 
 
Beslutsunderlag 
Slutredovisning av projekt AP Södra Järnvägsgatan, 2022-06-22 
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§ 153 Dnr 2020-00044 
 
Information om slutredovisning av projekt 
installation solpaneler Sundet 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Projekt solpaneler vid Sundet slutredovisades. 
 
Beslutsunderlag 
Slutredovisning av projekt solpaneler, 2022-06-22 
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§ 154 Dnr 2022-00080 
 
Godkännande av den ekonomiska rapporten för 
oktober 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten för 
oktober 2022 med prognos för helår. 
 
Bakgrund 
Budgetuppföljning lämnas till nämnden efter varje månad, med undan-
tag för januari, juni och juli. Vid budgetuppföljningen i maj lämnas en 
fördjupad prognos efter april månads uppföljning, och i september 
lämnas delårsrapporten efter augusti månads uppföljning. Övriga 
månader redovisas även avdelningsspecifika prognoser och analyser 
samt nyckeltal. 
 
Bedömning 
Tekniska nämnden hanterar två olika ekonomier, en skatte- och en 
avgiftsfinansierad (vatten och avlopp). Utfallet för den skattefinansie-
rade verksamheten är 114,2 miljoner kronor och avvikelsen uppgår till 
14,5 miljoner kronor. 
 
Prognosen för den skattefinansierade verksamheten är ett överskott på 
7,4 miljoner kronor. De största positiva avvikelserna kommer av 
outnyttjade kapitalkostnader, positiv prisutveckling för biogas och 
vattenkraft, samt elstöd. Bland de negativa avvikelserna är det framför 
allt parkeringsintäkterna som utgör lejonparten. Under hösten kommer 
större driftsinsatser att göras inom natur och gestaltning. 
 
Vatten och avlopp prognosticerar ett överskott och därmed en skuld till 
VA-kollektivet på 11,0 miljoner kronor. Avvikelsen utgörs av vakanser för 
personal, kapitalkostnader, samt elstöd. Engångskostnader på Västra 
Nylanda och ökade kostnader för kemikalier är faktorer av negativ 
karaktär. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-11 
Ekonomisk uppföljning tekniska nämnden oktober 2022 
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§ 155 Dnr 2022-00236 
 
Godkännande av krishanteringsplan för 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner upprättad krishanteringsplan för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Bakgrund 
I samband med att den nya förvaltningen bildades uppstod ett behov av 
att skapa en gemensam krishanteringsplan för hela förvaltningen. Kris-
hanteringsplanen upprättas för att säkerställa en fungerande förvaltning 
vid en extraordinär händelse, eventuell kris, pandemiutbrott, terrorhot 
och kollapsat IT-system behövs dokumentation på rutiner som ska gälla. 
 
Denna plan ska användas när samhällsbyggnadsförvaltningen riskerar 
att drabbas eller har drabbats av en extraordinär händelse. Planen kan 
också användas vid en allvarlig händelse som inte betecknas som en 
extraordinär händelse i lagens mening, men ändå utsätter förvaltningen, 
för stor påfrestning. 
 
Primär målgrupp för planen är politiker och tjänstepersoner. Planen ska 
också kunna användas som information till samverkande organisationer. 
Planen är inte tänkt som ett operativt stöd vid en kris utan är en 
övergripande beskrivning och information om förvaltningens plan för 
krishantering. Som operativt stöd vid krishantering finns checklistor. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens krishanteringsplan kompletteras av 
Växjö kommuns centrala krishanteringsplan och krishanteringsplaner 
för andra förvaltningar och bolag. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen - säkerhetsavdelningen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 122 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-09-23 
Krishanteringsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2022 
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§ 156 Dnr 2022-00246 
 
Beslut om avsiktsförklaring avseende finansiering av 
administratör och åtgärdssamordnare för 
Mörrumsåns vattenråd 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
avsiktsförklaringen. 
 
Bakgrund 
Mörrumsåns vattenråd är ett samverkansorgan för vattenfrågor med 
syfte att förbättra vattenkvaliteten i Mörrumsåns avrinningsområde. 
Samtliga kommuner i avrinningsområdet är medlemmar och huvud-
finansiärer i vattenrådet; Växjö, Alvesta, Tingsryd, Vetlanda, Uppvidinge, 
Olofström och Karlshamn. Växjö kommun har ett samordningsansvar för 
vattenrådet och har ordförandeposten. 
 
I augusti fattades ett inriktningsbeslut av vattenrådets kommunala 
medlemmar att se över möjligheterna till att anställa en administratör 
och en åtgärdssamordnare finansierad av medlemskommunerna. 
Förslaget syftar till en starkare organisation för ett mer effektivt och 
samlat åtgärdsarbete i avrinningsområdet. Förslaget bidrar även till ett 
mer kostnadseffektivt åtgärdsarbete då finansieringen av åtgärder kan 
växlas upp genom externa medel. Arbetsformen med åtgärdssamord-
nare är värdefull eftersom den kombinerar informativa och ekonomiska 
styrmedel, samtidigt som den aktivt involverar verksamhetsutövarna. 
 
En avsiktsförklaring har tagits fram för att tydliggöra hur ansvar och 
finansiering av ett förstärkt vattenråd fördelas mellan kommunerna. 
 
EU:s ramdirektiv för vatten är införlivat i svensk lag och åtgärder 
behöver genomföras för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Det finns 
ett stort åtgärdsbehov för att förbättra och förebygga kvalitet och 
kvantitet på vattenmiljöerna. Fysiska åtgärder kan beröra flera olika 
samhällssektorer, bland annat jord- och skogsbruk. Vidare påverkas vårt 
samhälle av de klimatförändringar som sker. Större variation i neder-
bördsmönster och en ökad temperatur leder till perioder med risk för 
vattenbrist samtidigt som behoven av vatten ökar. Det är därför av stor 
vikt att vattenhushållning sker i ett helhetsperspektiv. 
 
Samverkan mellan exempelvis tillsynsmyndigheter och markägare är en 
viktig del av ett framgångsrikt åtgärdsarbete. Många lämpliga åtgärder 
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ligger utanför kommunernas rådighet samtidigt som privata markägare 
och aktörer saknar kunskap och den helhetsbild som kommunerna kan 
ha. En viktig plattform för att överbrygga dessa hinder är ett starkt 
vattenråd där kommuner och privata aktörer kan samverka. 
 
Flera kommuner och vattenråd/vattenvårdsförbund har idag anställda 
åtgärdssamordnare. Arbetet har fallit väl ut och en rapport från Havs- 
och Vattenmyndigheten till Regeringskansliet visar att varje krona i lön 
för en lokal åtgärdssamordnare har inneburit åtgärder motsvarande fyra 
kronor. 
 
Vikten av åtgärdssamordnare understryks i Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 2022–2027 samt den statliga utredningen "Stärkt lokalt 
åtgärdsarbete - att nå målet Ingen övergödning" (SOU 2020:10). I 
åtgärdsprogrammet framgår bland annat att Havs- och vattenmyndig-
heten ska behålla och vidareutveckla sin stödfunktion för det lokala 
åtgärdsarbete mot övergödning som bedrivs genom åtgärdssamordnare. 
Åtgärdsprogrammet lyfter även vikten att det fortsatt finns möjligheter 
till finansiering för vattenorganisationer, länsstyrelser och kommuner 
för att anställa åtgärdssamordnare. 
 
Avsiktsförklaringen är ett första steg för att avsevärt förstärka åtgärds-
arbetet i Mörrumsåns avrinningsområde och på så sätt hjälpa Sverige att 
nå mål i både vatten- och havsmiljödirektiven. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 123 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-17 
Avsiktsförklaring 2022-10-03 
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§ 157 Dnr 2018-00209 
 
Beslut om projektdirektiv för projekt våtmark - 
Sundet 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna bifogat projektdirektiv för 
projekt våtmark – Sundet, dvs förbereda och utreda projektet med att 
anlägga en våtmark vid Sundets avloppsreningsverk. 
 
Bakgrund 
I samband med att en plan för det fortsatta arbetet med restaurering av 
Växjösjöarna antogs, lyftes behovet av att byta recipient för avlopps-
reningsverket Sundet. Om satsningar med aluminiumbehandling skall 
göras även av Norra Bergundasjön kan inte reningsverket fortsätta att 
använda sjön som recipient om resultatet av satsningarna skall bestå. 
Genom att anlägga en våtmark nedströms reningsverket befrias sjön 
från belastningen. 
 
Enligt en förstudie som gjorts beräknas våtmarken minska Sundets 
utsläpp av kväve med ca 35–70 % och fosfor med 65-70 %. Med denna 
reningsgrad skulle utsläppspunkten kunna flyttas från Norra Bergunda-
sjön till Bergkvarasjön utan att påverka Mörrumsån negativt. Enligt 
beräkningar kommer den nya lösningen med en våtmark totalt sett 
innebära förbättringar för Mörrumsån. 
 
Projektdirektivet handlar om att titta på förutsättningarna för att 
anlägga en våtmark nedströms reningsverket och kartlägga vilka delar 
som behöver hanteras och när samt att ta fram underlag, utredningar, 
handlingar och tillstånd som behövs för att anlägga våtmarken. 
 
En ny utsläppspunkt för reningsverket kräver ett nytt tillstånd för 
verksamheten. 
 
Diskussioner pågår med Alvesta om ett eventuellt samarbete gällande 
avloppsrening det vill säga att eventuellt leda Alvestas spillvatten till 
Växjö för rening på Sundet. Om beslut fattas att gå vidare med detta 
samarbete kommer nytt tillstånd för Sundets reningsverk att behövas 
och då behöver våtmarken vävas in i denna ansökan. 
 
En ny våtmark behöver dessutom samordnas med projektet Södra 
Länken, kraftledningen och andra utbyggnadsplaner i närheten så att 
markområden säkras och eventuella konfliktområden hanteras. Då delar 
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av området som våtmarken planerar att anläggas på inte är kommunal 
mark behöver detta hanteras för att säkra åtkomsten till den yta som 
behövs. 
 
Våtmarken som rekreationsområde behöver också hanteras och 
möjligheterna till ett pedagogiskt område gällande vatten, biologisk 
mångfald etc. 
 
Inom ramen för detta projektdirektiv skall även eventuella bidrags-
möjligheter ses över samt hur projektet som helhet skall finansieras. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 137 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-19 
Projektdirektiv för projekt våtmark – Sundet 2022-09-23 
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§ 158 Dnr 2022-00247 
 
Beslut om projektplan för uppgradering av befintligt 
Scadasystem 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna bifogad projektplan vilket 
innebär att gå vidare med att uppgradera befintligt Scada system. 
 
Bakgrund 
VA-verksamheten har sedan tidigt 1990-tal, då avloppsverket Sundet 
planerades och byggdes, haft ett datorbaserat övergripande styr- och 
övervakningssystem. 
 
Detta har efter hand byggts på och omfattar idag i princip hela verksam-
heten med avloppsverk, pumpstationer, vattenverk, tryckstegrings-
stationer, reservoarer, biogasproduktion mm. I systemet finns även 
externa anläggningar med samkommunalt intresse som SSAM:s 
förbehandlingsanläggning, lakvattenbehandling, delar av Alvestas VA, 
övervakning av sjönivåer och vattenkraft m.m. 
 
Det system som finns är levererat av Cactus Utilities AB och benämns 
CSX UniView. Systemet är gammalt och Cactus har inte bedrivit något 
större utvecklingsarbete av systemet sedan man fattat beslut att 
utveckla ett modernare system benämnt Cactus Eye. 
 
Med ny plattform för Scada system öppnas större möjligheter att 
integrera fler moduler och nyttja externa data likväl som leverera ut 
data till andra system. 
 
Bedömning 
Systemet behöver uppdateras och nu när det befintliga systemet inte 
uppdateras längre behöver det uppgraderas till ett modernare system. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 124 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-24 
Projektplan för uppgradering av Scada system VA, november 2022 
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§ 159 Dnr 2022-00138 
 
Beslut om projektplan för korsningen Södra 
Järnvägsgatan och Wennerbergsgatan 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar om investeringsmedel enligt redovisad 
projektplan för Södra Järnvägsgatan/Wennerbergsgatan. 
 
Bakgrund 
Projektet ingår i upprustningen av Södra Järnvägsgatan. Åtgärderna 
kommer att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister 
genom att de leds vid sidan om korsande gator via ljusreglerade 
cykelpassager. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 138 
Projektplan för Södra Järnvägsgatan/Wennerbergsgatan, 2022-09-23 
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§ 160 Dnr 2022-00032 
 
Beslut om avgiftsbefrielse för uteservering och 
trottoarpratare 2023 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att under 
2023 avgiftsbefria punkterna A4 - Uteserveringar samt B2.2 - Lös 
gatureklamskylt, m.m. i taxa för Avgifter för upplåtelse av offentlig plats. 
 
För att ta del av avgiftsbefrielsen ska en uteservering vara en aktiv yta 
för servering. 
 
Polistillstånd ska även fortsättningsvis sökas och avgiften för ansökan 
om Polistillstånd och ev. avgifter till privata fastighetsägare påverkas 
inte av detta beslut. 
 
Bakgrund 
Under en lång tid har vi befunnit oss i ett läge där näringslivet är mycket 
ansträngt. Detta på grund av Covid-19 och nu den ekonomiska situa-
tionen med hög inflation och höga energikostnader. Det är därför viktigt 
att Växjö kommun gör så mycket man kan för att underlätta situationen.  
 
Tekniska nämnden har genom tidigare ordförandes delegation fattat 
beslut om avgiftsbefrielse under 2021 och under 2022 genom nämndens 
beslut 2022-02-17 § 13. 
 
Bedömning 
Att ta bort avgiften för upplåtelse av offentlig plats för uteserveringar 
och trottoarpratare i Växjö kommun är en viktig åtgärd för att under-
lätta för de som har en uteservering kopplad till sin verksamhet, till 
exempel restauranger och caféer. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de gångna åren sett problem 
med uteserveringar som inte är aktiva serveringsytor utan mer fungerar 
som upplagsplats. I yttrandena till polismyndigheten vid ansökan om 
tillstånd till uteservering villkoras att markanvändningen endast gäller 
aktiva uteserveringar. 
 
Uteserveringar vintertid i centrala Växjö försvårar snöröjningen. Ytor 
som annars skulle använts för tillfälliga snöupplag kan inte användas. 
Upplag kommer i stället att läggas på övriga ytor och vid behov 
transporteras bort oftare. 
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Om en näringsidkare har uteservering både under sommar- och 
vinterhalvåret finns en gränsdragning där uteserveringen kan kräva 
bygglov. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
Avgifter för upplåtelse av offentlig plats, Växjö kommun 2016-11-15 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 125 
Tekniska nämndens beslut 2022-02-17 § 13 
Ordförandes delegationsbeslut TN-2021-71, 2021-02-11 
 
Yrkanden 
Kaj-Mikael Petersson (KD: Bifall till det på mötet framlagda 
beslutsförslaget. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg (M) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att nämnden beslutar enligt Kaj-Mikael Peterssons yrkande. 
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§ 161 Dnr 2022-00098 
 
Svar på medborgarförslag om en cykelbana i 
Tävelsås 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Nämnden avslår 
medborgarförslaget då kommunen inte kan tillåta att privatpersoner gör 
anläggningar på kommunal mark som sedan påverkar vår drift och 
underhåll av området. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar med sig 
förslaget som en möjlig idé i den framtida utvecklingen av aktivitetsytor 
i Tävelsås. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att själv få bygga en 
cykelbana/bikepark i Tävelsås. Föreslagen placering är i skogen bredvid 
lekparken på Vikenvägen. 
 
Bedömning 
Området är planlagt som Natur och har en öppen hagmarkskaraktär 
som innehåller en lekplats. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att det finns behov av att utveckla 
kommunens aktivitetsytor och håller på att inventera dessa. Utifrån 
denna inventering ska kommunen ta fram en handlingsplan för aktivi-
tetsytor och med hjälp av den sedan kunna arbeta med underhåll, 
utveckling och belysning på ett likvärdigt sätt. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 126 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-14 
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§ 162 Dnr 2022-00142 
 
Svar på medborgarförslag om klimatsmart bänk  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för, men avslår medborgarförslaget. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om en klimatsmart bänk. 
Den är tillverkad av restbetong, som annars skulle gått till spill. I 
stenarna i bänken planteras växter som är viktiga för bin och fjärilar. 
 
Bedömning 
Tekniska nämnden gör bedömningen att det inte är en produkt som är 
möjlig att köpa in bland befintliga avtalsleverantörer eller att den upp-
fyller de krav som ställs på kostnader för inköp och drift. Antagna rikt-
linjer för Stadsmiljöprogram Växjö centrum stödjer inte heller denna 
produkt utan föreskriver andra typer av möbler och materialval. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 127 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-12 
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§ 163 Dnr 2022-00143 
 
Svar på medborgarförslag om ett joggingvänligare 
underlag runt Trummen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för, men avslår medborgarförslaget. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en jogging-
slinga runt Tummen. Förslaget är att bredda befintlig stig så fler kan 
springa runt Trummen och slippa asfalten. 
 
Bedömning 
Runt sjön Trummen finns idag en asfalterad gång och cykelväg. Vid vissa 
partier finns redan idag en parallell grusad gångväg. 
 
Det kan finnas ett framtida behov av att bredda befintlig gång- och 
cykelväg och göra parallella stråk på liknande sätt som idag finns runt 
Växjösjön. Det finns en del trånga passager som försvårar en breddning 
samt att kommunen inte äger all mark som skulle behöva användas. 
Detta är därför inget prioriterat projekt idag. Nämnden hänvisar till 
andra platser som redan har ett joggingvänligare underlag. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 128 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-12 
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§ 164 Dnr 2022-00151 
 
Svar på medborgarförslag om övergångställe vid 
Öjabyvägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för och bifaller medborgarförslaget. 
Anläggande av ett nytt övergångsställe på Öjabyvägen i höjd med 
Kantorsvägen tas med i kommande års investeringsportfölj. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med förslag om att anlägga ett nytt 
övergångsställe över Öjabyvägen i höjd med Kantorsvägen. 
 
Bedömning 
Trafikenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen har varit på plats och 
utrett förslaget och håller med om att ett nytt övergångsställe på denna 
plats vore lämpligt. 
 
Ett övergångsställe ses som en framkomlighetsåtgärd för gående. Öjaby-
vägen har i dag en hög trafikmängd och det kan vara svårt för gående att 
korsa gatan. I närheten finns även viktiga målpunkter såsom förskola 
och busshållplats, vilket också gör att ett övergångsställe vore lämpligt 
på platsen. I området rör det sig många barn och därmed kan denna 
åtgärd leda till säkrare skolvägar som är ett mål i Trafiksäkerhetsplanen. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 129 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-09-25 
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§ 165 Dnr 2022-00154 
 
Svar på medborgarförslag om rullskridskorink 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för, men avslår medborgarförslaget. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om en slät utomhusrink 
för rullskridskor. Under vintern skulle det även finnas möjlighet att spola 
upp skridskois. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att det finns behov av att utveckla 
kommunens aktivitetsytor och håller på att inventera dessa. Utifrån 
denna inventering ska kommunen ta fram en handlingsplan för 
aktivitetsytor och med hjälp av den sedan kunna arbeta med underhåll, 
utveckling och belysning på ett likvärdigt sätt. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 130 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-12 
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§ 166 Dnr 2022-00164 
 
Svar på medborgarförslag om vattenorgel vid 
Växjösjön 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för, men avslår medborgarförslaget. Nämnden 
anser att det i dagsläget inte är aktuellt att byta ut vattenfontänen mot 
en vattenorgel. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att göra en 
uppdatering av vattenfontänen vid Vattentorget i Växjösjön. 
 
Bedömning 
Tekniska nämnden bedömer är att en uppdatering eller restaurering av 
den befintliga vattenfontänen i Växjösjön kostar för mycket. Enligt rikt-
linjer för Stadsmiljöprogram Växjö centrum prioriteras andra miljöer 
och vattenanläggningar. När den nuvarande fontänen behöver bytas ut, 
kan en vattenorgel vara ett alternativ. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 131 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-12 
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§ 167 Dnr 2022-00200 
 
Svar på medborgarförslag om kommunal 
tömningsplats för latrin och gråvatten 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för, men avslår medborgarförslaget. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att kommunen bör 
tillhandahålla en kostnadsfri dygnet runt öppen plats för tömning av 
latrin och gråvatten från husbilar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan tillsammans med 
näringslivskontoret på kommunledningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
 
Bedömning 
Tekniska nämnden bedömer att en anläggning som enligt förslaget 
skulle vara vid reningsverket och tillgänglig dygnet runt är svårt att 
tillgodose. Detta då reningsverket är inhägnat och inte öppet för allmän-
heten. Tömningsplatser som denna behöver dessutom bemannas för att 
ha koll på vad som lämnas på anläggningen. Det skulle krävas en stor 
investering och ökade driftskostnader för att anlägga en tömningsplats 
för latrin och gråvatten var den än placerades. 
 
Då det finns möjlighet att hantera tömningen på campingplatser som 
investerat i mottagningslösningar bör inte kommunen investera i 
liknande anläggningar. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 132 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-09-13 
 
Yrkanden 
Johnny Werlöv (V): Bifall till medborgarförslaget. 
 
Sofia Stynsberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas 
och konstaterar att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 168 Dnr 2022-00208 
 
Svar på medborgarförslag om övergångsställe över 
Södra Ringvägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för och bifaller medborgarförslaget. Ett över-
gångsställe i korsningen Södra Ringvägen och Odingatan är redan 
beställt av förvaltningen som har sett detta behov tidigare. Projektet 
kommer att genomföras vintern 2022/2023. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga ett 
övergångsställe över Södra Ringvägen i korsningen med Odingatan. 
 
Bedömning 
Trafikenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen har under året arbetat 
med den fotgängarplan som antogs av tekniska nämnden 2020-12-17. En 
del av åtgärderna i planen är att göra säkra, trygga och framkomliga 
stråk för fotgängare. Målpunkter som är viktiga att prioritera är skolor 
och skolvägar. 
 
Trafikenheten har sett ett behov av att göra om de två befintliga fart-
hindren som finns på Södra Ringvägen i anslutning till Bäckaslövsskolan. 
När dessa byggs om kommer det även att bli ett nytt övergångsställe vid 
korsningen med Odingatan. Placeringen blir på södra sidan om 
korsningen där farthindren är placerat i dag. Detta kommer främja 
framkomligheten för gående utmed Södra Ringvägen. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 133 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-09-15 
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§ 169 Dnr 2022-00090 
 
Svar på skrivelse om gångbanerenhållning  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för er skrivelse och förfrågan i rubricerat 
ärende. Nämnden konstaterar att ålder inte utgör synnerliga skäl för att 
medges undantag från underhåll av trottoar enligt § 8 i ”Föreskrifter för 
gångbanerenhållning för Växjö kommun”. Vi rekommenderar fastighets-
ägaren att försöka lösa situationen med hjälp av privata tjänster, såsom 
Veteranpoolen eller annan privat verksamhet. 
 
Bakgrund 
Fastighetsägaren har inkommit med en förfrågan och begäran om 
undantag från underhåll av trottoar enligt § 8 i "Föreskrifter för 
gångbanerenhållning för Växjö kommun". Skälen som åberopas är hög 
ålder. 
 
Bedömning 
Nämnden bedömer inte att ålder kvalificerar sig som synnerliga skäl för 
att medges undantag från underhåll av trottoar enligt § 8 i "Föreskrifter 
för gångbanerenhållning för Växjö kommun". Hade ålder varit ett 
synnerligt skäl skulle kommunen ha ett stort ansvar för ett antal 
fastighetsägares gångbanor. Detta ansvar skulle också öka över tid då 
befolkningen blir äldre och äldre. Nämnden anser att dessa och liknande 
tjänster går att handla upp av den privata marknaden. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Fastighetsägaren 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 134 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-04-13 
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§ 170 Dnr 2022-00241 
 
Svar på skrivelse om ett centrum utan biltrafik 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget. Nämnden konstaterar att vi 
redan idag jobbar med inriktning mot ett bilfritt centrum. Detta genom 
bland annat åtgärdsförslag i form av cirkulationsplaner, sommargator 
och cykelfartsgator och även byggandet av parkeringshuset i kvarteret 
Fabriken. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med skrivelse till tekniska nämnden med 
förslag om ett bilfritt centrum för att minska trängseln samt förbättra 
luftkvaliteten. 
 
Bedömning 
Tekniska nämnden konstaterar att vi redan idag jobbar med inriktning 
mot ett bilfritt centrum. Detta genom bland annat åtgärdsförslag i form 
av cirkulationsplaner, sommargator och cykelfartsgator och även 
byggandet av parkeringshuset i kvarteret Fabriken. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 135 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-10 
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§ 171 Dnr 2022-00005 
 
Redovisning av delegationsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar redovisningen av delegationsbesluten. 
Redovisningen motiverar inget ytterligare beslut. 
 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut som de har fattat på 
delegation av tekniska nämnden. Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 
37 § får en nämnd ge anställda hos kommunen i uppgift att besluta i 
stället för nämnden i vissa ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut SBF september - oktober 2022 
Redovisning av delegationsbeslut trafik- och gatuavdelningen 
september 2022 
Redovisning av delegationsbeslut trafik- och gatuavdelningen oktober 
2022 
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§ 172 Dnr 2022-00007 
 
Redovisning av arbetsutskottets protokoll 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Arbetsutskottets protokoll har skickats ut till ledamöter och ersättare i 
tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll tekniska nämndens arbetsutskott 2022-11-02 
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§ 173 Dnr 2022-00006 
 
Redovisning av meddelanden till tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen från de inkomna 
handlingarna. Handlingarna motiverar inget ytterligare beslut. 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden går igenom handlingar som har kommit in till 
nämnden för kännedom. 
 
Medborgare 

• Skrivelse om hantering av parkeringsavgifter, 2022-08-09 
 
Kommunstyrelsen 

• Beslut 2022-10-04 § 299 
 
Kommunfullmäktige 

• Beslut 2022-10-18 § 147 med bilaga 
• Beslut 2022-10-18 § 152 
• Beslut 2022-10-18 § 153 
• Beslut 2022-10-18 § 154 
• Beslut 2022-10-18 § 159 
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§ 174 Dnr 293931 
 
Övriga frågor 

Inga övriga frågor som föranledde några beslut. 
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