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Justering 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Yvonne Edgren 

Ordförande Sofia Stynsberg 

Justerare Tony Lundstedt 

Justerade paragrafer §§ 110-133 

Ajournering Kl 15.22 – 15.30 
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§ 110 Dnr 293863  
 

Justering av protokoll 

Tekniska nämndens beslut 
Arbetsutskottet utser Tony Lundstedt (S) till att justera protokollet. 
 
Bakgrund 
Arbetsutskottet ska besluta vem som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
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§ 111 Dnr 2021-00157  
 

Val till arbetsutskottet 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden utser Tony Lundstedt (S) och Gunilla Dahlgren till 
ordinarie ledamöter i tekniska nämndens arbetsutskott från och med 
2021-08-26 till och med 2022-12-31.  
 
Tekniska nämnden utser Stanley Ståhl (L) till ersättare i tekniska 
nämndens arbetsutskott från och med 2021-08-26 till och med 2022-12-
31.  
 
Bakgrund 
Martin Edberg (S) har avsagt sig sina uppdrag som 2:e vice ordförande i 
tekniska nämnden och arbetsutskottet. Kommunfullmäktige har beviljat 
avsägelsen och utsett Tony Lundstedt (S) till ny 2:e vice ordförande i 
tekniska nämnden från och med 2021-07-01 – 2022-12-31. Martin Edberg 
föreslås ersättas av Tony Lundstedt i arbetsutskottet.  
 
Rebecca Esselgren (S) har avsagt sig sina uppdrag i tekniska nämnden 
och arbetsutskottet och föreslås ersättas av Gunilla Dahlgren (S) i 
arbetsutskottet.  
 
Susanna Blad Röing (L) har avsagt sig sina uppdrag i tekniska nämnden 
och arbetsutskottet och föreslås ersättas av Stanley Ståhl (L) i 
arbetsutskottet. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Tony Lundstedt 
Gunilla Dahlgren 
Stanley Ståhl 
Kommunstyrelsen 
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§ 112 Dnr 294032  
 

Allmänhetens frågestund  

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

Information från ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet och från tekniska förvaltningen 

Tekniska nämndens beslut 
Sofia Stynsberg, ordförande, informerar om att det har varit 
kommunalrådsöverläggning angående biogasen och man pratade bland 
annat om hur man ska göra om stadsbussarna ska gå på el och vilken 
påverkan det blir ekonomiskt för tekniskas del.  
Malin Engström, förvaltningschef, säger att vi ska gå vidare med att 
diskutera prisnivå och avtalslängd. Alternativet att göra el eller värme av 
biogasen ger ännu sämre kostnadstäckning. Förhoppningsvis kan man 
redovisa alternativ i höst. 
Malin informerar också om att problemet med rötkammaren är klart och 
att man har bytt ut den. Man planerar nu även ett byte på den andra 
rötkammaren.  
Johnny Werlöv (V) undrar om man inte borde ha kunnat upptäcka ett 
sådant fel i tid innan den behövde bytas.   
Malin Engström svarar att hon noterar frågan och återkommer.  
Malin informerar också om att sommaren har varit lugn på 
förvaltningen. Den nationella cementkrisen påverkar oss dock mycket.  
 
Sofia Stynsberg informerar om att det har varit ett dialogmöte med 
fastighetsägarna på Västra mark om parkeringssituationen då man ser 
ett behov av att reglera parkeringen i hela området.   
Sofia informerar också om att vi har fått en skrivelse från två personer i 
Braås som ställt frågor om ett ev vattenuttag från sjön Örken. Hon har 
även varit i Braås och träffat dem på plats. 
  
Carl-Olof Bengtsson (S) frågar om det stämmer att vi inte fick in några 
anbud när vi begärde in anbud för att bygga ihop Klosterbron med 
kommunhuset. 
Malin Engström svarar ja på frågan. Planerna är att den ska sättas på 
plats i Kristi Himmelsfärdshelgen men i dagsläget är det oklart.    
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§ 114 Dnr 2018-00172  
 

Information om Södra Smålands Avfall och Miljö 
(SSAM)  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
   
Bakgrund 
Jessica Cedervall, VD för SSAM, har lämnat följande information: 
- Renhållningstaxan kommer att tas upp på TN i oktober men först ska 

den tas på styrelsen i SSAM. Efter TN ska den vidare för beslut i KF.  
- Returpappersfrågan ska ligga på kommunens ansvar från årsskiftet. 

SSAM ska gå ut med info om detta till fastighetsägare, dock kommer 
det inte att påverka taxan.  

- Man har tidigare fått in mycket klagomål om spill från bilarna vid 
hämtning. Vätskan samlas i en kanal på fordonet och vid ojämnheter 
kan det åka ut men nu har man fått ordning på detta. Om man hör att 
det är problem så skickar man ett mail till SSAM.  
 

Tony Lundstedt (S) tycker att matavfallspåsarna har blivit av sämre 
kvalité då han jämfört med en tidigare sort.  
Lars-Göran Svensson (M) säger att det vore bra om Jessica kommer till 
nästa möte för att förklara det här problemet.  
Ordförande Sofia Stynsberg svarar att Jessica kommer i oktober när 
renhållningstaxorna ska upp i TN. 
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§ 115 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. 
 
Lars-Göran Svensson (M) frågar om det inte var bestämt att man skulle 
gå igenom några projekt varje år och se hur slutresultatet blev.  
Malin Engström svarar att slutrapporterna finns och att vi kan ta fram 
dem.  
Cheryl Jones Fur (MP) instämmer i att vi skulle ta upp några varje år 
under den här punkten. 
Sofia Stynsberg svarar att man kommer att ha en uppföljning av 
projekten några gånger per år i fortsättningen. 
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§ 116 Dnr 2021-00056  
 

Information om arbetet med Bäckaslövsprojektet  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
Kristina Thorvaldsson, projektledare informerar om Bäckaslövsprojektet 
och de 4 olika etapperna 2:1, 2:2, 2:3 och 2:4.  

Entreprenad Bäckaslövsesplanaden, etapp 2:1, pågår sedan 2019 och den 
östra etappen öppnas för trafik i oktober 2021. Hela esplanaden öppnas 
för trafik sommaren 2022.  

Projektering av infrastruktur för etapp 2:2 startar hösten 2021, här ingår 
bl a ett par lokalgator, gång- och cykelvägar, Honnörsparken och 
bullerskydd mot järnvägen.  

I etapp 2:3 ingår bl a en ny skola och i etapp 2:4 ingår lokalgator och 
naturmark i området mot norra Bergundasjön.  
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§ 117 Dnr 2021-00229  
 

Information om Projektdirektiv för Bäckaslöv etapp 
2:2 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
Malin Engström, förvaltningschef, informerar om två projektdirektiv för 
Bäckaslöv etapp 2:2. De ingår även i den information som Kristina 
Thorvaldsson gav på föregående punkt. 
 
Det är två olika projektdirektiv för uppstart av etapp 2:2, en för Skatte 
och VA samt en för Park och Natur men de hänger ihop.  
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§ 118 Dnr 2021-00199  
 

Yttrande över granskning av detaljplan för 
Rimfrosten 1 m fl, Räppe 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden lämnar synpunkter i enlighet med 
förvaltningschefens skrivelse daterad 25 augusti 2021 gällande 
granskning av detaljplan för Rimfrosten1 m fl, Räppe, PLAN 2019.1196.  
 
Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har begärt nämndens yttrande över aktuell 
granskningshandling gällande detaljplan för Rimfrosten 1 m fl, Räppe, 
PLAN 2019.1196. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 25 augusti 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat följande yttrande:      
 
Övergripande  
Planarbetet behöver säkerställa att sjukhuset och stationen är lätt 
tillgängliga från hela regionen. För valet av lokalisering till Räppe anges 
bland annat centrumnärhet (tillgänglighet för gc-trafik), tågstation och 
god anslutning till allmänna vägnätet. Det är viktigt att genomförandet 
av samtliga åtgärder/anläggningar som beskrivs och som behövs, men 
ligger utanför nu aktuellt planområde, säkerställs.  
Utifrån de plan- och trafiklösningar som föreslås kan man konstatera att 
mer fokus behöver riktas mot att uppnå en samlad stadsdel, med ett 
bebyggelsesammanhang mellan sjukhus, station och omgivande 
stadsdelar, istället för ensidigt lösa trafik- och bullersituationen. Med 
två betydande målpunkter, sjukhus och station, i Räppe behöver 
stadsdelen analyseras och planeras utifrån ett helhetsperspektiv.   
Detaljplanen är nu anpassad och avgränsad efter två av de tre alternativ 
som åtgärdsvalsstudien redovisar.  
 
Detaljplanens genomförande kommer innebära flera investeringar av 
olika storlek som inte direkt kan kopplas till detaljplanen utan mer som 
en konsekvens av denna. Investeringar gällande trafiklösningar hanteras 
delvis i ett dokument som tas fram gemensamt av kommunen, 
Trafikverket och Regionen. Det kan behövas fler gemensamma 
överenskommelser på olika plan för att hantera ytterligare investeringar 
som framkommer under arbetets gång.  

 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2021-08-26 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   14 (39) 

 

Gestaltningsprogram    
Det är bra att ett gestaltningsprogram har tagits fram och att den 
omfattar även delen väster om dammen. För den västra delen som även 
omfattar en ny station behöver programmet utvecklas i kommande 
planer. Detaljplan och vägplan bör samordnas och programmet bör 
därför utvecklas för miljön mot väg 23 med trafikplats och för Stora 
Räppevägen med alternativ över eller under väg 23.     
  
Trafik/Parkering 
Inga synpunkter på detaljplanen, men viktigt att i det fortsatta 
exploateringsavtalet tillhörande detaljplan bevaka möjligheten att 
anlägga en cykelöverfart på Bergsnäsvägen i höjd med befintlig 
cykeltunnel och vall över Norra Bergundasjön. Vi noterar också vikten av 
att fortsätta bevaka cykelanslutning mellan den kommunala cykelvägen i 
sydöstra hörnet av detaljplaneområdet och cykelvägen söder om Stora 
Räppevägen i det kommande Vägplanearbetet för trafikplats Räppe.  
 
VA  
Efter att ha tagit del av resultat från inventering av hasselmöss och 
värdefulla träd ser vi att det kan finnas risk för konflikt i samband med 
eventuell framtida schakt för reparation av befintliga VA-ledningar i 
västra och norra delen av planområdet. Det är också en risk med 
planerade byggnaders placering i direkt närhet till befintliga VA-
ledningar och en svårighet med strandskyddets återinförande. Den 
befintliga pumpstationens placering relativt nära planerade byggnader 
är också en olägenhet med avseende på exempelvis lukt. Pumpstationen 
bedöms även behöva byggas om för att få en ökad kapacitet och för att 
klara sjukhusets kommande krav på säkerhet, t ex avseende 
översvämningsrisk och reservkraft. Sammantaget gör detta att man bör 
fundera på alternativa ledningsdragningar i området för att helt kunna 
slopa de befintliga ledningarna och pumpstationen i västra och norra 
delen av planområdet. Det kan finnas en möjlighet att dra nya ledningar 
öster om byggnaderna intill riksväg 23, detta bör studeras vidare och 
diskuteras med exploatören. Om befintliga ledningar och pumpstation 
kan slopas innebär det att u-området i västra och norra delen av 
planområdet inte behövs.   
  
VA-avdelningen vill förtydliga att eventuella brandposter som placeras 
inom kvartersmark faller på fastighetsägarens ansvar när det gäller 
anläggande och underhåll. VA-avdelningen ser positivt på om alternativa 
lösningar för brandvattenförsörjning utreds av exploatören, där inte 
enbart dricksvatten används för brandbekämpning.  
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VA-avdelningen ser positivt på att brunnar för provtagning av spillvatten 
anläggs inom kvartersmarken, både för att kunna mäta totala halter av 
förekommande ämnen i utgående vatten vid förbindelsepunkten och i 
delströmmar från olika byggnadsdelar/funktioner i det planerade 
sjukhuset, för att i framtiden kunna hitta den mest samhällsekonomiska 
lösningen för t ex läkemedelsrening och rening av smittämnen. VA-
avdelningen önskar att exploatören i bygglovsprocessen redovisar 
projekteringsritningar över det interna ledningsnätet med tillhörande 
anordningar och provtagningsbrunnar samt föreslagen dagvattenlösning 
med förorenings- och volymberäkningar.   
  
Intern tryckstegring för dricksvatten kan komma att behövas i 
byggnaderna. Detta står exploatören för.  
  
Dagvattenpumpstationerna som ska placeras i de instängda 
lågpunkterna vid tunnelkorsningarna för gc-väg och lokalgata under 
riksväg 23 bör säkras mot översvämning genom antingen en lämplig 
placering eller höjdsättning.  
  
VA-avdelningen anser att vissa kostnader för nyanläggning av den 
allmänna VA-anläggningen vid genomförandet av detaljplanen till del ska 
tillföras exploatören, exempelvis eventuell flytt av befintliga ledningar 
inom området samt särskilda åtgärder för att öka säkerheten vid 
förekommande pumpstation, som är utöver normal standard. Detta bör 
förtydligas i planbeskrivningen i avsnitt "Avtal/Exploateringsavtal".  
 
Park/Natur 
 
Sjukhuspark  
Förutsättningarna för en attraktiv sjukhuspark finns med närhet till 
dammen och park-/naturmark runt den. Planens nya avgränsning gör 
att helheten runt dammen inte hanteras och möjligheten att röra sig i 
området inte längre kan säkerställas vilket det bör göra.   
Eftersom det kommer att finnas begränsade ytor av naturmark/ 
strandzon är det viktigt att beskrivna platser och stråk runt ån, inklusive 
bron för att kunna möta ett ökat besökstryck och samtidigt kunna värna 
livsmiljöer för känsliga arter. Bron inklusive brofästen kan behöva börja 
inom NATUR och planbestämmelserna kan därmed behöva justeras. 
Naturmark bör justeras i planens nordvästra del så att den följer ett 
naturligt bryn med stenmur. Stenmuren klassas som "Övrig 
kulturhistoriskt lämning" och tillför ett upplevelsevärde.  
  
Allmän plats –kvartersmark  
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Positivt är den illustration som visar på en planerad parkmiljö i SV delen 
av tomten. Fortsatt samarbete kring utformning och grönstruktur på 
allmän platsmark och kvartersmark vore bra för att samordna 
höjdsättning, stråk, uteplatser, mötesplatser, vegetationsval, belysning 
och dylikt. Särskilt viktigt att samordna höjdsättningen vid gränsen 
mellan kvartersmarksgränsen i väster och strandzonens allmänna 
platsmark där gc-vägens höjdsättning måste utgå från minimerat 
intrång i strandvegetationen (strandskyddet).  
Inom T1-område i nordöstra delen av planområdet finns skyddsvärda 
träd/trädmiljöer. T1-området bör förprojekteras och avgränsas så att 
värdefull naturmark och specifika träd kan sparas.   
  
Värdefulla träd  
Planbeteckningen n1 för flera värdefulla träd har inför granskningen 
tagits bort vilket är olyckligt. Skyddade träd enligt NVI är 7 st, men det 
finns betydligt fler med stort bevarandevärde. I kommande vägplan och 
projektering av anläggningar och ledningar både på sjukhustomten, i 
vägområde och allmän platsmark måste utgångspunkten vara att spara 
så många som möjligt av de stora träden i sydöstra delen av 
planområdet. Träden bör mätas in så att hänsyn kan tas till dessa i 
planering, projektering och byggskede. Förprojektering av gator och 
ledningar bör utföras så att de mest värdefull bevaras. Särskild hänsyn 
bör tas till den skyddsvärda eken vid Stora Räppevägen (T445 enligt 
NVI).   
 

 Träden är mycket värdefulla för:  
• Rehabilitering och återhämtning för patienter. Forskning har visat 

att utsikt över träd bidrar till snabbare tillfrisknande och kortare 
vårdtider.  

• Kulturmiljön som är av riksintresse, i denna del är det de gamla 
träden som återstår av det tidigare kulturlandskapet,   

• Naturmiljön då gamla ekar hyser ett rikt växt- och djurliv och som en 
del i spridningskorridorer i området.  

• Landskapsbilden då de stora träden är välgörande för att hantera 
skalan mellan nya sjukhusbyggnaden och den planerade 
ombyggnaden av infrastrukturen. I området finns enskilda träd som 
om de sparas direkt kan bidra till en mer attraktiv stadsmiljö kring 
ett nytt sjukhus.   

  
Naturvärden      
Fladdermusinventeringen visar att planområdet utgör ett värdefullt 
födosöksområde för fladdermöss med 11 säkert bestämda olika arter. Ny 
belysning måste utformas med hänsyn tagen till 
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fladdermössens födosök och rörelse i landskapet.  Bra att det hanteras i 
gestaltningsprogram och behöver följas upp i ett genomförande.   
Med hänsyn till hasselmöss måste en tillräcklig bredd på grönstråket 
söder om järnvägen säkerställas även med beaktande en utbyggnad av 
järnvägen till dubbelspår.  
  
Tillstånd och dispenser  
Parkslide omfattas inte av EU-förordningen för invasiva arter men är 
svårbekämpad. Vid grävning i ett större bestånd finns risk för spridning 
om åtgärden inte görs på ett korrekt sätt. Då borttagning och grävning 
av beståndet av parkslide vid Stora Räppevägen kan innebära väsentlig 
förändring av naturmiljön kan det krävas anmälan om samråd enligt 12 § 
6 kap miljöbalken.  
  
Ljudmiljö  
Bullerutredningen anger att järnvägen och väg 23 är de största 
bullerkällorna och visar på flera behov av bullerskyddsåtgärder. För att 
ta tillvara de hälsofrämjande fördelarna med närheten till naturen vid 
Helige å, bör möjligheter för att förbättra ljudmiljö också i dessa delar 
studeras vidare. Det är positivt att bussgata nu planeras öster om 
föreslagen sjukhusbyggnad vilket ger en lugnare miljö kring dammen.   
  
Bullerskydden som föreskrivs längs med Stora Räppevägen är 2,5 meter 
höga. Placering och utformning av bullerskydd måste ägnas stor omsorg 
för att bidra till en tilltalande och trygg stadsmiljö. Innan planens 
bullerbestämmelser slutligen antas behövs en kompletterande 
bullerstudie, den nuvarande bygger på flera antaganden som behöver 
preciseras såsom framtida körbanenivå på Stora Räppevägen beroende 
på om den leds över eller under väg 23.    
  
Miljökonsekvensbeskrivningen 

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar krav på hänsynstagande, också 
under byggfasen, samt ansvarsfördelning (kap 10). För krav kopplande 
till att undvika betydande miljöpåverkan, räcker det inte att dessa lyfts i 
planbeskrivningen, de måste säkerställas genom ett särskilt beslut vid 
planen antagande (MB kap 6). När det gäller det ansvar som tillskrivs 
tekniska förvaltningen ser vi att det enbart kan ställas i förhållande till 
allmän platsmark. Motsvarande krav, t.ex. för ljussättning och 
hantering invasiva arter, måste ställas på kvartersmarken/exploatören.   
   
Detaljsynpunkter på MKB:n  
I tabell 13 bör också nollalternativets trafikmängder redovisas.  
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I Kap 6.1 anges att ljusföroreningar ska minimeras av hänsyn till bl.a. 
fladdermöss. I kap 10 anges krav för kvartersmarken endast under 
byggtiden. Dessa krav behöver ställas även för färdig anläggning.  
I kap 8 anges att byggtrafiken i huvudsak ska angöras via väg 23. Är det 
möjligt med tanke på att trafikplatsen bör stå klar när sjukhuset tas i 
bruk? Säkra, och gena, skolvägar till Pär Lagerkvistskolan måste 
naturligtvis säkerställas också under byggfasen (t.ex. för gående och 
cyklister längs Bergsnäsvägen). Om det finns risk för störande 
vibrationer under byggskedet bör detta belysas, t.ex. för skyddsvärda 
arter och närliggande bebyggelse.  
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
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§ 119 Dnr 2021-00227  
 

Exploateringskalkyl detaljplan Rimfrosten 1 m.fl, 
Räppe 

Tekniska nämndens beslut 
Då exploateringskalkylen inte är komplett vad gäller 
investeringskostnader för VA samt driftskostnader dras ärendet ur 
dagordningen och skjuts upp till tekniska nämnden i den 23 september.      
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§ 120 Dnr 2021-00134  
 

Information om vattenförsörjning Braås och 
utökning av gasreningen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
Steve Karlsson, avdelningschef och Joakim Sjöblom, enhetschef, 
informerar om Vattenförsörjning i Braås/Rottne.   

2019 fick man ett uppdrag från TN att ta fram en ansökan om ny 
miljödom med ytvatten från sjön Örken.  

Man skulle utreda/projektera:    
- Ny intagsledning och pumpstation Örken 
- Permanenta dagens tillfälliga konstgjorda infiltration i Braås  
- Rusta upp Braås Vattenverk för 10-15 års drift  

Konsekvens av detta blir:  
- Fortsätta driva Rottne VV till Vö:s utbyggnadsplaner norrut fastnar 
- Stegvis framtida utbyggnad av ledning VÖ-Rottne-Braås 
 
I september ska man lämna in en ansökan omfattande Ytvattenuttag 
från Örken, Infiltration i Braåsen och Grundvattenuttag ut Braåsen.  
Dom förväntas mellan maj och september 2022.  
 
Steve Karlsson informerar om Utökad reningskapacitet för biogas.   
Nämnden antog en projektplan 2020 för att utöka gasreningen. Då man 
fick problem med rötkamrarna sköts projektet upp. I januari ansökte 
man om bidrag från Klimatklivet och fick i somras besked om att man får 
45 % av investeringskostnaden. Åtgärden kommer nu att genomföras 
och ska vara klar senast 2022-04-04.  
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§ 121 Dnr 2021-00068  
 

Revidering av Transportplanen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar om att godkänna Transportplanen med en 
ändring av texten under punkt 3.1 sid 8 ”Kommunen bör vara restriktiv 
till åtgärder som ökar biltrafikens fördelar och relativa framkomlighet i 
förhållande till gång, cykel och kollektivtrafik i staden och kärnorna” till 
formuleringen ”Kommunen bör prioritera gång, cykel och 
kollektivtrafiken framför biltrafiken i staden och kärnorna”. 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 
förslag till Transportplan för Växjö kommun, vilken ersätter 
Transportplan för Växjö kommun antagen 2014-10-21.      
     
Bakgrund 
Transportplanen är det koncernövergripande plandokumentet för all 
verksamhet som påverkar transporter i kommunen vid planering, 
utformning och drift. Planen grundar sig på hållbarhetsprogrammets 
målbilder och kommunens översiktsplan samt kommunkoncernens 
styrprocess. Denna plan gäller fram till 2025. Det är en revidering av 
planen som antogs av kommunfullmäktige 2014, vilken bör revideras en 
gång per mandatperiod. 
 
Arbetsprocessen med att ta fram Transportplanen har skett i samverkan 
med relevanta förvaltningar inom kommunorganisationen, en extern 
referensgrupp och extern konsult. Det har genomförts dialoger med 
medborgare genom enkätundersökningar och med andra aktörer genom 
digitala workshops.  
 
Tekniska nämnden beslutade i april att skicka ut förslaget till 
transportplanen på intern och extern remiss.  
 
Tre nämnder, ett kommunalt bolag och sex organisationer har valt att 
yttra sig över remissen. Samtliga yttranden har sammanställts i 
dokumentet ”Redogörelse av remissyttranden”, som biläggs ärendet. 
Samtliga yttranden har bemötts av trafik- och gatuavdelningen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 96/2021 föreslagit att tekniska nämnden beslutar 
att godkänna Transportplanen med en ändring av texten under punkt 3.1 
sid 8 ”Kommunen bör vara restriktiv till åtgärder som ökar biltrafikens 
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fördelar och relativa framkomlighet i förhållande till gång, cykel och 
kollektivtrafik i staden och kärnorna” till formuleringen ”Kommunen bör 
prioritera gång, cykel och kollektivtrafiken framför biltrafiken i staden och 
kärnorna”. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 29 juni 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att trafik- och 
gatuavdelningen i samverkan har reviderat Växjö kommuns 
Transportplan enligt den nya kommunala styrmodellen enligt mall för 
kommunala planer från 2020. Den reviderade Transportplanen ersätter 
den nu gällande Transportplan för Växjö kommun som antogs 2014-10-
21. Transportplanen med dess utvecklingsområden och insatsområden 
skall implementeras enligt den nya styrmodellen för Växjö kommun. 
 
Förändringar jämfört med Transportplanen antaget 2014-10-21 
Strukturen på Transportplanen har förändrats och anpassas efter det 
nya kommunala styrsystemet enligt mall för kommunala planer från 
2020. Planen innehåller sju utvecklingsområden jämfört med den 
tidigare planen som hade fem stycken ”strategiområden”. Hållbar 
samhällsplanering samt gods och logistik har tillkommit som nya 
områden.  
 
Förändringar av planen sedan remissversionen 
Den interna och externa remissen har lett fram till några små detalj-
förändringar av innehållet sedan förslaget presenterades för tekniska 
nämnden i april. Språkliga detaljer har också åtgärdats i planen. Här 
redovisas förändringarna: 
 
•   Att utbildningsinsatser och informationsinsatser för skolan inkluderas 
under insatsområdena 3.2.1. 
•   Ett insatsområde under Gång- och gaturummet 3.3.1 har lagts till: 
”Förbättra gångstråken för att erbjuda genare, vackrare, tryggare, 
trafiksäkrare och tillgänglighetsanpassade förbindelser med fokus på 
stadens funktionsstråk, kommunens kärnor och andra målpunkter”.  
•   Redaktionella ändringar av ett insatsområde under Cykel och små 
elfordon i anslutning till ovanstående förändring för Gång och 
gaturummet: ”Förbättra cykelstråken för att göra det snabbt, enkelt och 
bekvämt samt trafiksäkert att cykla i Växjö med fokus på 
huvudcykelstråk, stadens funktionsstråk, kommunens kärnor och andra 
målpunkter”.      
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Yrkanden 
Johnny Werlöv (V) yrkar bifall till Transportplanen med den ursprungliga 
meningen ”Kommunen bör vara restriktiv till åtgärder som ökar 
biltrafikens fördelar och relativa framkomlighet i förhållande till gång, 
cykel och kollektivtrafik i staden och kärnorna”. 
  
Karl-Mikael Petersson (KD) med instämmande av Cheryl Jones-Fur (MP) 
och Claes Bromander (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg ställer Kaj-Mikael Peterssons, Cheryl Jones-
Furs och Claes Bromanders yrkande om bifall till arbetsutskottets 
förslag mot Johnny Werlövs yrkande om bifall till Transportplanen med 
den ursprungliga meningen kvar och finner att tekniska nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 

 

Beslutet skickas till 
För beslut 
Kommunfullmäktige 
För kännedom 
Trafikplaneringschef 
Projektsamordnare 
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§ 122 Dnr 2021-00204  
 

Medborgarförslag om att åtgärda farthindret på 
Gösta Edströms väg 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget men avslår önskemålet om att 
åtgärda farthindret på Gösta Edströms väg. Anledningen är det 
befintliga farthindret anses vara tillräckligt bra utformat samt att 
hastigheten är 30 km i timmen på vägen. 
      
Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit till tekniska nämnden med förslag om 
att det befintliga farthindret på Gösta Edströms väg behöver 
omkonstrueras för att minska hastigheten på gatan oavsett från vilken 
färdriktning du kommer.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 97/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget men avslår önskemålet om att åtgärda farthindret på Gösta 
Edströms väg. Anledningen är det befintliga farthindret anses vara 
tillräckligt bra utformat samt att hastigheten är 30 km i timmen på 
vägen. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 1 juli 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att  
trafikenheten anser att det befintliga farthindret som är på Gösta 
Edströms väg är tillräckligt bra utformat för att du som bilist måste 
sänka hastigheten. Lutningen och kantstenen gör att du måste sakta ned 
farten för att passera farthindret. Hastigheten på gatan är även 30 km i 
timmen. Plattorna som ligger uppe på farthindret visar att det är en 
passage över gatan för gående och cyklister, men den beläggningen 
fungerar även som en hastighetsdämpande åtgärd. Tekniska 
förvaltningen anser därmed att ingen åtgärd behövs i dagsläget.  
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
Trafikplaneringschefen      
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§ 123 Dnr 2021-00205  
 

Medborgarförslag om bullerskydd utefter 
Vallviksvägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden avslår den klagandes önskemål om 
bullerskyddsåtgärder utmed Vallviksvägen med anledning av att 
bullervärdena ligger under gällande riktvärden.  
      
Bakgrund 
En medborgare, boende vid Vallviksvägen Växjö, har inkommit med 
medborgarförslag om bullerskydd utmed Vallviksvägen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 98/2021 föreslagit att tekniska nämnden avslår 
den klagandes önskemål om bullerskyddsåtgärder utmed Vallviksvägen 
med anledning av att bullervärdena ligger under gällande riktvärden.  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 11 juni 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att 
trafikbullerkartläggning, från april 2019, visar att den beräknade 
ekvivalenta ljudnivån mot fasad uppgår till 57,5 dBA vid fastighet 
Pelarsalen 1. Ljudnivån ligger således under de 60 dBA som enligt 
Boverket utgör ett gränsvärde.  
 
Enligt förordningen, 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3 §, 
bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
Trafikplaneringschefen 
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§ 124 Dnr 2021-00162  
 

Skrivelse till tekniska nämnden om översyn av 
behovet av fler bänkar/platser att vila på  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att i mån av resurser i första hand utföra 
underhåll och utbyte av befintliga parkbänkar. Nya parkbänkar och 
mötesplatser med sittmöjligheter kan kompletteras men utförs främst i 
samband med om och nybyggnadsprojekt.  
 
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta utifrån befintlig 
strategi. 
     
Reservation 
Socialdemokraterna lämnar en reservation mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 
      
Bakgrund 
En ledamot i tekniska nämnden har inkommit med en skrivelse och 
yrkar att: Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av behovet av 
fler bänkar/platser att vila på vid de populära promenadstråken både i 
och utanför staden. Detta redovisas med förslag till åtgärder och 
kostnader. Under det senaste året har mångdubbelt fler valt att vistas 
ute på sin fritid, grillplatser och promenadstråk nyttjas som aldrig förr. 
      
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 99/2021 föreslagit att tekniska nämnden beslutar 
att i mån av resurser i första hand utföra underhåll och utbyte av 
befintliga parkbänkar. Nya parkbänkar och mötesplatser med 
sittmöjligheter kan kompletteras men utförs främst i samband med om 
och nybyggnadsprojekt.  
 
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta utifrån befintlig 
strategi. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 30 juni 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att nya 
parkbänkar planeras för närvarande inte i befintliga områden men i nya 
områden och upprustade stadsmiljöer planeras på många håll nya 
parkbänkar och sittmöjligheter på mötesplatser. Under senare år har 
många nya sittplatser anlagts på trädäck och bryggor och därigenom 
erbjuds mer varierade sittmöjligheter. 
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För tekniska förvaltningen utgör parkbänkar ett stort underhållsbehov. 
Antalet parkbänkar har minskat och en del som tagits bort, när de vid 
besiktning visat sig vara i dåligt skick, har tidigare inte bytts ut i brist på 
resurser. Vi genomför för närvarande, i mån av resurser, utbyte av 
parkbänkar och trädäck/sittplatser i dåligt skick. Hösten 2020 
genomfördes en del utbyte och planen är att fortsätta även hösten 2021, 
runt om i kommunen. För att underlätta driften väljs numera parkbänkar 
i ek eller oljat trä vilket håller längre än målat trä.  
 
Kostnader uppgår till ca 12´ kr/ny eller utbytt parkbänk. Mötesplatser 
med sittmöjligheter varierar mellan 50´ - 3000´ kr st samt driftskostnad 
för underhåll. 
 
Yrkanden 
Karolina Allgulin (V) med instämmande av Tony Lundstedt (S) yrkar bifall 
till skrivelsen.       
 
Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg ställer Karolina Allgulins och Tony 
Lundstedts yrkande om bifall till skrivelsen mot arbetsutskottets förslag 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

 
      
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Socialdemokraterna 
Stadsträdgårdsmästaren 
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§ 125 Dnr 2021-00161  
 

Skrivelse till tekniska nämnden om upprustning av 
grillplatser vid våra sjöar och längs med strövstigar  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska förvaltningen har sedan tidigare påbörjat utvecklings- och 
underhållsarbetet av våra vandringsleder och rekreationsplatser. 
Inventering av grillplatser är en del av detta och tillsammans med 
upprustning av kommunens rekreationsområden få fortsatt prioritet 
under hösten. 
      
Reservation    
Socialdemokraterna lämnar en reservation mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 
 
Bakgrund 
Socialdemokraterna i tekniska nämnden har inkommit med en skrivelse 
om upprustning av grillplatser vid våra sjöar och längs med strövstigar. 
Det är positivt att våra invånare och besökare rör sig mer ute i naturen. 
Särskilt tydligt har detta märkts under senaste året. Grillplatserna har 
utnyttjats frekvent och är i behov av upprustning. Sittplatserna är i 
dåligt skick och eldstäderna bör repareras och rensas. Vi uppdrar till 
tekniska förvaltningen att inventera samtliga grillplatser och utföra de 
förbättringar som behövs.  
 
Trycket på 121 grillplatser i Växjö har mycket riktigt varit högt. Ansvar 
och underhåll för grillplatser varierar inom kommunen idag.  Förutom 
Tekniska har bl a Kultur o Fritid och länsstyrelsen många grillplatser 
kopplat till badplatser och statliga naturreservat. Tekniska förvaltar ca 
40 grillplatser. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 100/2021 föreslagit att tekniska nämnden svarar 
att tekniska förvaltningen sedan tidigare har påbörjat utvecklings- och 
underhållsarbetet av våra vandringsleder och rekreationsplatser. 
Inventering av grillplatser är en del av detta och tillsammans med 
upprustning av kommunens rekreationsområden få fortsatt prioritet 
under hösten. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 30 juni 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att tekniska 
förvaltningen är medveten om att skicket på våra grillplatser varierar. Vi 
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delar inte bilden av att det är generellt dåligt, runt t ex S + N 
Bergundasjön, N Hovshaga och Evedalsåsen är skicket bra. Grillplatser 
utsätts ofta för skadegörelse som repareras efterhand.  
 
I mån av medel finns utrymme för ett ökat underhåll av grillplatser, 
under hösten räknar vi med att vi får medel för en översyn.  
 
Kostnader uppgår till ca 2 - 10´ kr/grillplats samt driftskostnad för 
underhåll. 
 
Yrkande    
Karolina Allgulin (V) med instämmande av Tony Lundstedt (S) och 
Gunilla Dahlgren (S) yrkar bifall till skrivelsen.       
 
Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg ställer Karolina Allgulins, Tony Lundstedts 
och Gunilla Dahlgrens yrkande om bifall till skrivelsen mot 
arbetsutskottets förslag och finner att tekniska nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom      
Socialdemokraterna 
Stadsträdgårdsmästaren 
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§ 126 Dnr 2021-00152  
 

Medborgarförslag om Coronaanpassade bänkar 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för ert medborgarförslag. Tekniska nämnden 
beslutar att inte anpassa parkbänkar enligt förslaget.      
      
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att Corona-anpassa 
parkbänkar. Under Coronapandemin behöver vi hålla distans. 
Förslagsställare föreslår att man på befintliga bänkar i Växjö City skär ut 
delen i mitten av bänken på sittplatsen så att bara 2 personer kan sitta 
på bänkar med ett mellanrum. Bänkarna kan även i en tid efter Corona 
användas på detta sätt. De är även på ett sätt konstnärliga och kan 
påminna oss om en märklig period vi har upplevt en gång i tiden, ett 
användbart konststycke.    
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 101/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för medborgarförslaget och beslutar att inte anpassa parkbänkar enligt 
förslaget.      
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 30 juni 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att tekniska 
förvaltningen gör bedömningen att inte fysiskt gå in och bygga om 
befintliga soffor. Bänkarna är konstruerade i en helhet, tas delar bort 
måste andra delar i konstruktionen förstärkas. I tider när det finns 
behov av att hålla distans måste var och en ansvara för detta. 
Huvuddelen av de som delar parkbänk är nära familj eller vänner. I nya 
projekt kan det vara intressant att placera bänkar/stolar eller välja 
parkstolar så att bättre möjlighet till distans ges. Den konstnärliga 
aspekten är intressant. 
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
Stadsträdgårdsmästaren 
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§ 127 Dnr 2021-00149  
 

Medborgarförslag om lekpark bakom 
Björnbärsvägen, Växjö 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för ert förslag. Tekniska nämnden avslår 
medborgarförslaget då det i dagsläget inte finns behov av en ny lekplats 
i området enligt lekplatsprogrammet. 
     
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med förslag om att utveckla grusplan och 
asfaltplan intill Björnbärsvägen till lekpark. Förslagsställaren menar att 
dessa planer är övergivna men att en lekpark är motiverat med tanke på 
att det finns många barn runt omkring.  
 
Växjö kommuns utvecklingsplan för lekplatser visar att Hovshaga har ett 
överskott på lekplatser, flera lekplatser föreslås tas bort för att 
möjliggöra utveckling av andra. Ny lekplats i Hovshaga ingår inte i 
förslag till investeringsplan 2020 - 2022 för tekniska förvaltningen. 
      
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 102/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget och avslår medborgarförslaget då det i dagsläget inte finns 
behov av en ny lekplats i området enligt lekplatsprogrammet. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 30 juni 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att tekniska 
förvaltningen gör bedömningen att det inte är aktuellt med en ny 
lekpark/plats intill Björnbärsvägen eftersom det inte ingår i 
utvecklingsplan för lekplatser. Om utvecklingsplanen för 
aktivitetsplatser som tas fram i år visar på behov i denna del av 
Hovshaga får detta vägas in i kommande investeringsplaner. 
 
Tekniska förvaltningen har antagit ett aktivitets- och lekplatsprogram 
2017. En mer detaljerad utvecklingsplan för lekplatser togs fram 2019 
och arbetet med en handlingsplan för aktivitetsplatser är uppstartat, 
klart runt årsskiftet. 
      
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommuntyrelsen 
Stadsträdgårdsmästaren 
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§ 128 Dnr 2021-00148  
 

Medborgarförslag om hundrastgård vid 
Sjöbolsområdet, Ingelstad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden 
beslutar att inte anlägga en hundrastgård i Sjöbolsområdet Ingelstad. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en 
hundrastgård i Sjöbolsområdet i Ingelstad i anslutning till området med 
Lekplatsen samt Grillplatsen vid Kyrksjön. Enligt förslagsställaren saknas 
en hundrastgård på södra delen av Ingelstad.  I västra delen av Ingelstad 
uppe vid Bosavallen finns en mycket fin och väl frekventerad 
hundrastgård. Skötsel av själva rastgården, (skräp, staket och grind) kan 
Sjöbols Villaförening åta sig att utföra. Föreningen kan även hjälpa till vid 
anläggandet av Hundrastgården. Själva rastgården behöver inte vara 
jättestor utan en yta på kanske 100-200 kvadratmeter är tillräckligt.  
 
Tekniska förvaltningen konstaterar att det idag finns 12 kommunala 
hundrastgårdar, tio i Växjö, en i Ingelstad och en i Lammhult. Önskemål 
från medborgare om ytterligare hundrastgårdar har också inkommit 
från Rottne, Åryd, vid Evedal, på Öster, vid Växjösjön både vid Kampen 
och vid Strandbjörket - och i Sigfridsområdet - Trummen. Förvaltningen 
har nyligen invigt en tillgänglighetsanpassad hundrastgård söder om 
sjön Trummen. 
      
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 103/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för medborgarförslaget och beslutar att inte anlägga en hundrastgård i 
Sjöbolsområdet Ingelstad. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 30 juni 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att tekniska 
förvaltningen gör bedömningen att en hundrastgård i Ingelstad är 
tillräckligt. Bedömningen är att vi inte ska anlägga fler hundrastgårdar. 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att det redan idag finns en klar 
bild över antalet hundrastgårdar i kommunen och att det i dagsläget inte 
finns behov av att bygga fler. 
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Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
Stadsträdgårdsmästaren 
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§ 129 Dnr 2021-00147  
 

Medborgarförslag om spolpost till Sjöbolsområdet 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden 
beslutar att anlägga en spolpost i Sjöbolsområdet Ingelstad. 
      
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en spolpost 
i anslutning av grusplanen på Sjöbolsområdet i Ingelstad. I området 
finns en grusplan och önskemål om att kunna spola upp is. Det som 
saknas är en spolpost i närheten av grusplanen. Enligt förslagsställaren 
finns personer som vill hjälpa till att spola. Tidigare om åren har 
grusplan vid skolan spolats. Nu har denna grusplan tagits i anspråk för 
förskolelokaler. Om det blir möjligt att spola upp planen kommer 
Ingelstads skola och förskola kunna nyttja denna isyta. Nu är man 
hänvisad till Öjaby, Åby eller Glasberget i Ingelstad.  
 
Tekniska förvaltningen konstaterar att det är möjligt att sätta en 
brandpost som kan ge gott tryck att spola isbana med. Befintlig ledning 
är nu är i plast och enkel att ansluta brandpost/spolpost på, ledningen 
ligger ca 5m från grusplanens norra sida. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 104/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för medborgarförslaget och beslutar att anlägga en spolpost i 
Sjöbolsområdet Ingelstad. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 30 juni 2021 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att tekniska 
förvaltningen gör bedömningen att en brandpost i anslutning till 
grusplanen i Sjöbolsområdet är en rimlig åtgärd för att möjliggöra 
spolning av isbana. 
 
Kostnader uppgår till ca 50-100’ kr/ ledningar och spolpost samt 
driftskostnad för underhåll. 
   
Yrkanden 
Kaj-Mikael Petersson (KD) med instämmande av Karolina Allgulin (V) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
Stadsträdgårdsmästaren 
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§ 130 Dnr 2021-00009  
 

Redovisning av tekniska nämndens arbetsutskotts 
protokoll 12 augusti 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av arbetsutskottets 
protokoll från den 12 augusti 2021. 
 
Bakgrund 
Arbetsutskottets protokoll från den 12 augusti 2021 har skickats ut till 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 
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§ 131 Dnr 2021-00007  
 

Redovisning av delegationsbeslut till tekniska 
nämnden 1 maj - 31 juli 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 
under perioden 1 maj - 31 juli 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 maj - 31 juli 2021. 
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§ 132 Dnr 2021-00008  
 

 Meddelande 

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

- Beslut 202100341-KF § 123 Avsägelse från uppdrag som 2:e vice 
ordförande i tekniska nämnden 

- Beslut 342576-KF § 121 Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
tekniska nämnden 

- Beslut 201800472-KS § 242 Strategisk 
kommunkoncernövergripande planering och organisation kring 
parkeringsfrågorna i Växjö kommun 

- Beslut 202100008-KS § 224 Ekonomisk rapport för Växjö 
kommun april 2021 med prognos 

- Beslut 202000745-KS § 114 Växjö kommuns budget 2022, med 
plan för 2023-2024 
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§ 133 Dnr 293931  
 

Övrigt 

Tekniska nämndens beslut 
Ann-Christin Lindqvist (S) har fått en fråga från boende om varför 
lekplatsen vid Stamvägen/Trädvägen som rustades upp i våras nu ska 
tas bort.  
Malin Engström, förvaltningschef, svarar att man rustade upp den med 
ny sand och nya gungor. Då den troligen fått en besiktningsanmärkning 
måste man omgående göra den säker även om den planeras att tas bort 
en tid senare.  
 
Ann-Kristin har även fått frågor om uppdatering dels av information och 
karta i skyltskåpet på Sagolandets lekplats dels av hemsidan för 
Vilhelmshill där det står att det är pensionärerna som är där samt av 
kartan över Linneparken som ligger på hemsidan. 
Malin Engström svarar att hon tar frågorna med sig och återkommer 
med svar. 
 
Tony Lundstedt (S) meddelar att Socialdemokraterna lämnar en 
reservation på ärende 15 och 16 till förmån för eget yrkande.  
 
Martha-Elena Sandberg (M) säger att Klostergatan är väldigt smutsig 
och att man behöver göra något åt det. 
Malin Engström svarar att hon tar frågan vidare.  
  
Gunilla Dahlgren (S) undrar varför det inte finns viloplatser på 
Söderledens gc-väg och om det är för att det är en transportsträcka. Det 
finns heller inte några viloplatser längs Arabygatan. 
Malin Engström svarar att man inte vill uppmuntra gående då det är en 
snabbcykelväg längs Söderleden. 
  
Sofia Stynsberg informerar om att har man som ledamot eller ersättare i 
nämnden en fråga till förvaltningen så ska man gå till sin representant i 
partiet eller presidiet som sedan för frågan vidare till förvaltningen. Vid 
skrivelser som ska till nämnden gör man likadant som man gjort tidigare.   
 
 
Mötet avslutas kl 17:00. 
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