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§ 114 Dnr 293863 
 
Justering av protokoll 

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 
nämnden beslutade på mötet. 
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§ 115 Dnr 294032 
 
Allmänhetens frågestund  

Tekniska nämndens beslut 
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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§ 116 Dnr 294033 
 
Information från ledamöter och förvaltning 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschef och ledamöter informerade om aktuella händelser. 
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§ 117 Dnr 312804 
 
Information om krisberedskap 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschef informerade om det aktuella läget. 
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§ 118 Dnr 2018-00172 
 
Information om Södra Smålands Avfall och Miljö 
(SSAM)  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschef och ordförande informerade. 
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§ 119 Dnr 2021-00316 
 
Information om justering av projektplan VA 
Fagrabäcksrondellen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Joakim Bergenäs, planeringsingenjör, informerade om aktuellt läge. 
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§ 120 Dnr 2022-00110 
 
Ekonomisk uppföljning 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen informerade om den ekonomiska prognosen. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk prognos maj samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 121 Dnr 2022-00111 
 
Uppföljning av parkeringsintäkter och 
biogasförsäljning 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen informerade om den ekonomiska redovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndredovisning augusti för parkeringsintäkter och biogasförsäljning 
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§ 122 Dnr 2022-00172 
 
Beslut om projektplan för vatten och avlopp, 
Tingsrydsvägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt 
Tingsrydsvägen, enligt bifogad projektplan. 
 
Reservation 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Bakgrund 
Området kring Tingsrydsvägen, Östratorp och Barnsjön har identifierats 
i VA-planarbetet då områdena till stora delar har bristande 
avloppslös¬ningar. Arbetet med att hitta en långsiktig hållbar VA-lösning 
i området har aktualiserats ytterligare då fastigheter utmed 
Tingsrydsvägen identifierat brister i vattenkvalitén. 
 
Bedömning 
VA-avdelningen föreslår ett utökat verksamhetsområde och att dra fram 
vatten och avlopp längsmed Tingsrydsvägen. Ledningsdragningen 
skapar förutsättningar för en långsiktig VA-lösning för området och gör 
det möjligt för boende utmed Tingsrydsvägen att ansluta till det 
kommunala ledningsnätet. En sådan anslutning innebär förbättrad 
dricksvattenkvalitet och bättre rening av de boendes avloppsvatten. 
 
Projektet kommer att resultera i ca 450 meter ledning för tryckspill- och 
dricksvatten längsmed Tingsrydsvägen samt nya serviser och LTA 
pumpstationer. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Projektledare 
 
För kännedom 
VA-chef 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut § 101 2022-08-11 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-07-01 
Projektplan Tingsrydsvägen 
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§ 123 Dnr 2022-00112 
 
Beslut om genomförande av investeringsprojekt, 
Växjö 10:35 Kv Fabriken 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att genomföra investeringsprojekt för 
allmän platsmark samt vatten och avlopp enligt bifogad projektplan för 
del av Växjö 10:35, kvarteret Fabriken. 
 
Bakgrund 
Växjö kommun har antagit en detaljplan för fastigheten Växjö 10:35 på 
Väster i Växjö. Detaljplanen möjliggör byggnation av flerbostadshus, 
centrumändamål och parkeringshus. För detta krävs att området 
försörjs med VA-ledningar med tillhörande gator och mark. 
 
Investeringen omfattar anläggande av 125 meter lokalgata inklusive VA-
ledningar och dagvattensystem samt kantsten och belysningsstolpar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens investering i allmän platsmark täcks av 
ersättning från MEX, försäljning av tomtmark. För vatten och avlopp 
kommer inkomster i form av anläggningsavgifter. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Projektledare 
 
För kännedom 
VA-chef 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-08-11 § 102 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-07-01 
Projektplan Växjö 10:35, allmän platsmark och VA 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2022-08-25 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   14 (21) 

 

§ 124 Dnr 2021-00228 
 
Beslut om förslag till finansiering av 
tillväxtinvestering för ny cykelväg 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om 
finansiering av tillväxtinvestering för projektet ”Ny cykelväg från Norra 
Bergundasjöns nordöstra strand till ny gång- och cykelbro över 
Bäckaslövsesplanaden”, enligt bifogat projektdirektiv. 
 
Bakgrund 
En ny gång- och cykelväg ska anläggas mellan Norra Bergundasjöns 
nordöstra strand till den nya gång- och cykelbron vid Bäckaslövs-
esplanaden. Projektet startas av samhällsbyggnadsförvaltningen och är 
en del av utbyggnaden av exploateringsområdet Bäckaslöv och Bredvik 
och det ansluter också mot det nya sjukhusområdet. 
 
Syftet med projektet är att förbättra framkomligheten för cykel och öka 
trafiksäkerheten från Växjö centrum via Bäckaslöv till Bredvik och 
Räppe. Projektet är en del av stadsmiljöavtalet och behöver vara färdigt 
senast december 2023. 
 
För att förvaltningen ska kunna starta projektet behöver tekniska 
nämnden veta att tillväxtinvesteringen är finansierad, i stället för att 
nämnden ska äska medel i efterhand. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Finanschef - för hantering i budget 2023 
 
För kännedom 
Projektledare 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-07-01 
Projektplan för ny cykelväg, Norra Bergundasjön - 
Bäckaslövsesplanaden 
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§ 125 Dnr 2022-00163 
 
Yttrande över medborgarförslag om Nordens plats i 
Växjö 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden är positiv till medborgarförslaget om en Nordens 
plats i Växjö. 
 
Nämnden anser att det nordiska vänortssamarbetet är något att upp-
märksamma. I synnerhet som att alla de fyra nordiska vänorterna är 
vänorter med varandra. 
 
Nämnden föreslår att medborgarförslaget om en Nordens plats skulle 
etableras i samtliga nordiska vänorter. Nämnden föreslår därför att 
Växjö driver den frågan i detta vänortsforum. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har översänt medborgarförslag om Nordens plats till 
tekniska nämnden för yttrande.  
 
Nämnden konstaterar att Växjö för ett antal år sedan hade en liknande 
vägskylt med kommunens vänorter och kilometeravstånd. Det finns 
redan idag ett antal lämpliga platser för en Nordens plats i Växjö. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-06-30 
Remiss från KF/KS presidier 
Medborgarförslag 
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§ 126 Dnr 2022-00058 
 
Beslut med anledning av skrivelse angående 
trafiksäkerhetsåtgärder, Kristina Nilssons väg 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget om farthinder på Kristina 
Nilssons väg. Nämnden avslår förslaget med anledning av de låga 
hastigheterna på gatan. 
 
Bakgrund 
Några kommuninvånare har inkommit med förslag om trafiksäkerhets-
åtgärder på Kristina Nilssons väg. 
 
Vid senast genomförda trafikmätning, 2022 var medelhastigheten 24 
kilometer i timmen. Det är under gällande hastighetsbegränsning som är 
30 kilometer i timmen. Det är också en sänkning av medelhastigheten 
från 28 kilometer i timmen vid föregående mätning. Av denna anledning 
är det i nuläget inte aktuellt att anlägga farthinder på Kristina Nilssons 
väg. 
 
Det är varje fordonsförares ansvar att framföra sitt fordon lagligt och på 
ett trafiksäkert sätt. Vad gäller trafikanters beteende i trafiken hänvisar 
nämnden i första hand till Polisen som har till uppgift att övervaka 
trafiken. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Förslagsställarna 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-08-11 §107 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-06-10 
Skrivelse gällande farthinder Kristina Nilssons väg 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2022-08-25 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   17 (21) 

 

§ 127 Dnr 2022-00089 
 
Beslut med anledning av medborgarförslag om 
övergångställe, Stenholmens förskola 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Nämnden avslår 
förslaget om att anlägga ett nytt övergångsställe vid korsningen Gamla 
Norrvägen/Surbrunnsvägen då platsen inte uppfyller de kriterier som 
krävs för nyanläggande av ett övergångsställe. 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit till tekniska nämnden med förslag 
om att anlägga ett nytt övergångsställe vid korsningen Gamla 
Norrvägen/Surbrunnsvägen, på vägen till eller från Stenholmens 
förskola. Förslagsställaren menar att då det passerar en del trafik här 
hade ett övergångsställe i närheten varit att föredra, framförallt ur ett 
säkerhetsperspektiv men också för att uppmuntra barnen att använda 
övergångsställen. 
 
Nämnden ser övergångsställen som en framkomlighetsåtgärd och inte 
en trafiksäkerhetsåtgärd. Det finns en ökad risk att övergångsställen kan 
leda till fler trafikolyckor. Detta då gående invaggas i en falsk trygghet 
och tror att alla bilar kommer att stanna. Övergångsställen ska därmed 
inte anläggas i onödan. På gator med färre fordon än 3 000 per dygn är 
det generellt sett inte nödvändigt, sett till gångtrafikens framkomlighet. 
 
Vid korsningen Gamla Norrvägen/Surbrunnsvägen är det inte lämpligt 
att anlägga ett nytt övergångsställe då sikten i kurvan är begränsad. Vid 
Stenholmens förskola är det dessutom ett lågt trafikflöde, vilket gör att 
platsen inte uppfyller kriterierna för ett övergångsställe. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-08-11 §108 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-06-20 
Medborgarförslag 
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§ 128 Dnr 2022-00007 
 
Redovisning av tekniska nämndens arbetsutskotts 
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 2022-08-11 
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§ 129 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 maj - juli 2022 
Delegationslista trafik och gatuavdelningen maj 2022 
Redovisning av delegationsbeslut trafik och gatuavdelningen juni - juli 
2022 
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§ 130 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. 
 
Kommunfullmäktige 

• Beslut 2022-06-07 § 129 
• Beslut 2022-06-07 § 120 
• Beslut 2022-06-07 § 118 
• Beslut 2022-06-07 § 117 
• Beslut 2022-06-07 § 116 
• Beslut 2022-04-19 § 74, med bilaga 
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§ 131 Dnr 293931 
 
Övriga frågor 

Inga ytterligare frågor som föranledde några beslut. 
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