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§ 83 Dnr 293863  
 

Justering av protokoll  

Tekniska nämndens beslut 
Arbetsutskottet utser Ann-Kristin Lindqvist (S) till att justera 
protokollet. 
      
Bakgrund 
Arbetsutskottet ska besluta vem som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
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§ 84 Dnr 294032  
 

Allmänhetens frågestund  

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

Information från ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet och från tekniska förvaltningen 

Tekniska nämndens beslut 
Cheryl Jones Fur (MP) informerar om att hon varit på en cykelkonferens 
anordnad av SKR och Trafikverket. Man presenterade siffror för en 
nationell resvaneundersökning som visade att i åldersgrupperna 25-44 
samt 45- 80 år har cyklingen ökat medan det i de yngre grupperna har 
minskat samt att cykelturism nu är större än kryssningsturism.  
 
Sofia Stynsberg, ordförande, informerar om följande:  
Det har varit en intressedialog med HSV om bland annat 
funktionsanpassade badbryggor.   
Det har varit styrelsemöte i Vietnamprojektet där man jobbat med 
Vattenplanen.  
Den 31 maj var det styrelsemöte och den 1 juni var det årsmöte med 
Avfall Sverige. Biogashanteringen är mycket aktuell och man kommer att 
tillsammans med SKR skriva ett remissvar till regeringen om att man 
måste ta hänsyn till att Sverige har kommit långt med biogassatsningar.  
 
Malin Engström, förvaltningschef, informerar om följande: 
Coronaläget börjar stabilisera sig på förvaltningen. I stort sett är hela 
styrkan på plats och det påverkar inte alls vad gäller frånvaro. 
Det har varit ett styrgruppsmöte om parkeringshuset på kv Fabriken och 
man kommer lämna över till KS att ta beslut om att gå ut med anbud. 
Man har gjort vissa justeringar som en takparkering istället för 
källarparkering samt sett över underhållskostnader.  
Skräpkampanjen som pågått i ett par veckor har förlängts och det har nu 
kommit upp skyltar i centrum om att plocka undan efter sig och att inte 
mata fåglarna.  
Svar ges på tidigare ställd fråga om en grop som behövde åtgärdas efter 
en grävning som inte blev bra. Gropen har nu åtgärdats.   
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§ 86 Dnr 2018-00172  
 

Information om Södra Smålands Avfall och Miljö 
(SSAM)  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
      
Bakgrund 
Ingen ny information om SSAM lämnas på dagens sammanträde.   
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§ 87 Dnr 2021-00056  
 

Information om cykel- och kollektivtrafikbokslutet 
samt potentialstudie för hållbart resande 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
    
Bakgrund 
Pär Wallin informerar om Bokslut för cykel- och kollektivtrafik 2020. 
Det har tidigare varit en stadig ökning av antalet resor med 
stadsbussarna men under 2020 har den minskat. Antalet cyklister vid 
cykelpassager har utvecklats positivt och är samma som under 2019. Det 
har byggts ett antal nya cykelvägar under 2020 och fler är planerade 
under 2021. Under 2020 genomfördes endast ett fåtal aktiviteter på 
grund av Coronapandemin som t ex cykelbiblioteket och en kampanj 
tillsammans med Region Kronberg och deras projekt Res grönt i Gröna 
Kronoberg. 
 
Colin Hale informerar om en potentialstudie för hållbart resande Det är 
en undersökning om möjlighet till hållbart resande vid arbets- och 
skolpendling. Man jämför restider för cykel, elcykel och buss utifrån en 
restid på 15, 30 och 45 minuter. Av Växjöbor som arbetar i kommunen 
kan 78 % med vanlig cykel och 82 % med elcykel nå arbetet på en 
halvtimme. Studien ska publiceras på www.vaxjo.se och ett 
pressmeddelande ska gå ut.  
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§ 88 Dnr 2020-00083  
 

Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 
2020 - 2022 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
      
Bakgrund 
Fyra av tekniska nämndens balansräkningsenheter (skattefinansierat, 
VA, biogas och teknisk produktion) har sin egen ram för 
kapitalkostnadskonsekvenser som grund för nämndens löpande beslut 
om enskilda projekt under programtiden. 
 
Reviderad lista för huvudprojekt inom skattefinansierat, VA och biogas 
bifogas informationsärendet. 
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§ 89 Dnr 2020-00288  
 

Information om projektplan för Bredvik etapp 7 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
      
Bakgrund 
Malin Engström, förvaltningschef, informerar om projektplan för 
Bredvik etapp 7. Detaljplanen för Bredvik innefattar totalt ca 500 
bostäder och den norra delen är utbyggd med gator, vatten och avlopp. 
Nu fortsätter arbetet med att bygga ut det södra bostadsområdet med 
villatomter. 
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§ 90 Dnr 2021-00175  
 

Information om projekt Södra Rottne etapp 2 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
      
Bakgrund 
Malin Engström, förvaltningschef, informerar om projekt Södra Rottne 
etapp 2. Syftet med detaljplanen för Södra Rottne 1:3 är att tillskapa fler 
villatomter i Rottne. Den första etappen är utbyggd och klar med 5 
villatomter. Nästkommande etapp innebär utbyggnad av gata, vatten 
och avlopp för ytterligare 8 villatomter. 
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§ 91 Dnr 2021-00150  
 

Delårsrapport april för internbudget 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att med godkännande översända 
delårsrapport per april 2021 till kommunstyrelsen. 
      
Bakgrund 
Malin Engström, förvaltningschef, presenterar den första 
delårsprognosen för januari – april 2021 med helårsprognos och utfall 
för två ekonomier, den skattefinansierade och taxefinansierade (VA).  
 
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska varje nämnd lämna 
delårsrapport/prognos till kommunstyrelsen. 
 
Ekonomikontoret har lämnat särskilda anvisningar för innehåll och 
disposition. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 70 föreslagit att tekniska nämnden beslutar att 
med godkännande översända delårsrapport per april 2021 till 
kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 5 maj 2021 redogjort för 
ärendet och lämnar förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas dokumentet 
Ekonomisk uppföljning april med helårsprognos, tekniska nämnden. 
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§ 92 Dnr 2021-00172  
 

Granskning av beslut om avgiftsfri parkering i 
centrum 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar revisionernas synpunkt. Tekniska nämnden 
anser att delegationsbeslutet var förankrat och att hänsyn bör tas till 
den rådande pandemisituationen. Med den förankring som gjordes och 
med rådande situation så bedömde vi att det räckte med att anmäla till 
fullmäktige som i ett senare skede då nämnden formellt antagit beslutet. 
      
Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av revisorerna granskat tekniska nämndens 
beslut om avgiftsfri parkering under våren 2020. 
 
Under våren 2020 fattade tekniska nämndens ordförande ett beslut om 
att tillfälligt införa avgiftsfri parkering i centrum för att underlätta 
situationen för handlarna på grund av de ansträngningar som 
Coronapandemin medförde. 
 
Tekniska nämnden får 2020-03-26 information om att tekniska 
nämndens ordförande, på delegation, beslutat om omedelbart införande 
av avgiftsfri parkering i Växjö centrum. Beslutet gäller från 19 mars 2020 
och cirka 3 månader framåt. 
 
Slutsatsen av granskningen är att delegaten i aktuellt ärende, trots den 
muntliga förankringen, inte följt gällande beslutsordning och därmed 
överskridit sina befogenheter. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 70/2021 föreslagit att tekniska nämnden noterar 
revisionernas synpunkt och att tekniska nämnden anser att 
delegationsbeslutet var förankrat och att hänsyn bör tas till den rådande 
pandemisituationen. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 10 maj redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I samband med att beslutet togs 
var pandemin i ett skede då det behövde visas handlingskraft från 
kommunens sida mot näringsidkare och invånare för att försöka mildra 
de konsekvenser som man då enbart kunde se början av. Diskussioner 
fördes mellan nämndens ordförande och kommunalråd om olika 
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alternativ och ett förslag som beslutades gemensamt var beslutet att 
införa gratis parkering under en period. 
 
Yrkanden 
Cheryl Jones Fur (MP) yrkar bifall till eget förslag med följande tillägg i 
beslutet: Med den förankring som gjordes och med rådande situation så 
bedömde vi att det räckte med att anmäla till fullmäktige som i ett senare 
skede då nämnden formellt antagit beslutet.  
 
Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg ställer Cheryl Jones Furs yrkande om bifall 
till tilläggsförslag i beslutsformuleringen mot liggande förslag och finner 
att tekniska nämnden beslutar enligt Cheryl Jones Furs förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunens revisorer 
 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
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§ 93 Dnr 2021-00173  
 

Grundläggande granskning av internkontroll 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden besvarar synpunkterna från aktuell revision med att 
synpunkterna är mottagna och åtgärder är vidtagna för att undvika 
liknade brister framöver. 
      
Bakgrund 
PwC har på uppdrag av revisorerna genomfört grundläggande 
granskning över kommunens nämnder. Syftet har varit att ge 
kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelsen. 
Revisionsfråga har varit om nämndens förvaltning skett på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
med tillräcklig intern kontroll. 
 
Av rapporten framgår att det inte sammanställts en uppföljning av 
genomförda internkontroller och att nämnden inte tagit del av en 
samlad redovisning av 2020 års kontroller. Vidare har inte 
återrapportering skett till vare sig kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 72/2021 föreslagit att tekniska nämnden besvarar 
synpunkterna från aktuell revision med att synpunkterna är mottagna 
och åtgärder är vidtagna för att undvika liknade brister framöver.   
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 10 maj redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att tekniska 
nämnden antog så sent som i april den samlade redovisningen för 2020 
års interna kontroller. Plan för intern kontroll för 2021 antogs tidigare 
under året. 
 
Rutinerna och ansvarsområden inom förvaltningen har setts över så att 
antagandet av ny plan och redovisning av föregående års redovisning av 
den interna kontrollen fortsättningsvis skall följa kommunens riktlinjer. 
 
Förvaltningschef i samarbete med ansvariga i förvaltningens 
ledningsgrupp skall tillsammans med nämnden se till att redovisningar 
och beslut hanteras i tekniska nämnden och rapporteras till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige enligt riktlinjer.  
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Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunens revisorer 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
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§ 94 Dnr 2021-00106  
 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och 
avlopp 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
nya verksamhetsområden i Braås, Gemla, Växjö och Åby enligt bifogade 
kartor. 
      
Bakgrund 
Braås, Dressinvägen m fl 
Detaljplanen Drevs-Rödje 1:5, del av i Braås, vann laga kraft 2014-02-17. 
Detaljplanen omfattar nya bostäder på Örkens sydvästra strand och i 
området har kommunala gator och VA-ledningar anlagts under 2020. 
Nytt verksamhetsområde för den allmänna anläggningen behöver 
upprättas för att kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa. Se kartblad 18. 
 
Gemla, Öpestorp 3:4 m fl 
Detaljplanen Öpestorp 3:4 i Gemla vann laga kraft 2019-04-25. 
Detaljplanen, som omfattar bostäder och en förskola, anger att området 
ska anslutas till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. 
Detaljprojektering pågår och anläggningsarbetet väntas komma igång 
under hösten 2021. Nytt verksamhetsområde för den allmänna 
anläggningen behöver upprättas för att kunna ta ut avgifter enligt VA-
taxa. Se kartblad 5.  
 
Gemla, Getaskärv 2:28 
I samband med antagande av detaljplanen Öpestorp 3:4 m fl genomförde 
Växjö kommun ett markbyte med fastighetsägaren till fastigheten 
Getaskärv 2:28. Växjö kommun bytte till sig mark för anläggande av ny 
cykelväg till det nya planområdet och fastighetsägaren fick motsvarande 
yta för utökning av tomtmarken. Gränsen för verksamhetsområdet för 
den allmänna anläggningen behöver justeras så att den omfattar hela 
fastigheten med de justerade gränserna, se kartblad 5. 
  
Växjö, Telestadshöjden 
Detaljplanen Växjö 13:32 m fl, (Telestadshöjden), vann laga kraft 2019-07-
25. Anläggningsarbeten pågår för den första av de två etapperna och för 
den andra etappen har detaljprojektering nyligen påbörjats. 
Detaljplanen, som omfattar bostäder, skola och verksamhetsmark, anger 
att området ska anslutas till det kommunala ledningsnätet för vatten och 
avlopp. Nytt verksamhetsområde för den allmänna anläggningen 
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behöver upprättas för att kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa. Se kartblad 
2a. 
 
Växjö, begravningsplats Torparängen 
På fastigheten Växjö 12:21 på Torparängen i Växjö ska en 
begravningsplats anläggas. Det finns på begravningsplatsen behov av att 
anlägga en besökstoalett. Nytt verksamhetsområde för den allmänna 
anläggningen behöver upprättas för att kunna ta ut avgifter enligt VA-
taxa. Se kartblad 2a. 
 
Växjö, Västra Nylanda 
Detaljplanen Öjaby 1:17 (Öjabymotet) vann laga kraft 2020-05-18. 
Detaljplanen omfattar mark för verksamheter och i planbeskrivningen 
anges att området ska anslutas till det kommunala ledningsnätet för 
vatten och avlopp. Anläggningsarbeten och detaljprojektering för nya 
kommunala VA-ledningar pågår på olika etapper i området. Nytt 
verksamhetsområde för den allmänna anläggningen behöver upprättas 
för att kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa. Se kartblad 3.  
 
Växjö, Ekeby 2 
Fastigheten Ekeby 1 i Helgevärma i Växjö har styckats i två delar, Ekeby 1 
och Ekeby 2. Bygglov beviljades i juni 2020 för ändrad användning från 
industri till bostäder på Ekeby 2. En del av fastigheten ligger inte inom 
verksamhetsområde för den allmänna anläggningen. Nytt 
verksamhetsområde för den allmänna anläggningen behöver upprättas 
för att kunna ta ut avgifter för den kvarvarande delen enligt VA-taxa. Se 
kartblad 4.  
 
Växjö, Steglitsan 2 
Detaljplanen Gårdsby-Tofta 15:3 m fl vann laga kraft 2015-11-24. 
Detaljplanen omfattar bostäder och naturmark och i planbeskrivningen 
anges att området ska anslutas till det kommunala ledningsnätet för 
vatten och avlopp. Området ligger utanför verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och avlopp idag. Nya lägenheter har redan byggts i 
området och anläggningsavgift har tagits ut. Nytt verksamhetsområde 
Kartför den allmänna anläggningen behöver upprättas, se kartblad 1.  
 
Åby, Rättare Sjögrens väg m fl 
Befintligt verksamhetsområde för den allmänna anläggningen 
överensstämmer inte med gränserna för gällande detaljplan Kv. 
Ängsnejlikan m m i norra delen av Åby. Områden planlagda för 
byggnation av industri ligger utanför gränserna för befintligt 
verksamhetsområde och naturmark utan behov av vatten och avlopp 
ligger inom gränserna för befintligt verksamhetsområde. Gränserna för 
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verksamhetsområdet behöver justeras för att överensstämma med 
gällande detaljplan. Se kartblad 22. 
 
Åby, Åbyfors 2:48 (bandyhallen) 
I samband med att den nya bandyhallen i Åby byggdes ökade behovet av 
kommunalt omhändertagande av vatten och avlopp från fastigheten. 
Nytt verksamhetsområde för den allmänna anläggningen behöver därför 
upprättas som omfattar hela fastigheten. Samtidigt tas sträckan mellan 
bandyhallen och Smultronvägen bort. Se kartblad 22. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 73/2021 föreslagit att tekniska nämnden beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nya verksamhetsområden i 
Braås, Gemla, Växjö och Åby enligt bifogade kartor.   
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 26 april redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår följande: 
 
Braås, Dressinvägen m fl 
Området ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp och VA-avdelningen bedömer att det finns ett behov 
av att lösa vatten- och avloppsfrågan i ett större sammanhang i 
området. Investeringsbeslut för anläggande av nya VA-ledningar i 
området togs av tekniska nämnden 2019-06-13.  
 
Gemla, Öpestorp 3:4 m fl 
Området ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp och VA-avdelningen bedömer att det finns ett behov 
av att lösa vatten- och avloppsfrågan i ett större sammanhang. En 
exploateringskalkyl för investering i nya VA-ledningar och allmän 
platsmark godkändes av tekniska nämnden 2019-01-17.  
 
Gemla, Getaskärv 2:28 
VA-avdelningen bedömer att det finns ett behov av att lösa vatten- och 
avloppsfrågan i ett större sammanhang för hela fastigheten. Om 
fastigheten skulle styckas av för nybyggnation av ytterligare ett 
bostadshus kan detta inte lösa vatten- och avloppsfrågan med enskilda 
anläggningar.   
 
Växjö, Telestadshöjden 
Området ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp och VA-avdelningen bedömer att det finns ett behov 
av att lösa vatten- och avloppsfrågan i ett större sammanhang i 
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området. En exploateringskalkyl för investering i nya VA-ledningar och 
allmän platsmark godkändes av tekniska nämnden 2018-10-25.  
 
Växjö, begravningsplats Torparängen 
Området ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp och VA-avdelningen bedömer att det finns ett behov 
av att lösa vatten- och avloppsfrågan för besökstoaletten i ett större 
sammanhang. 
 
Växjö, Västra Nylanda 
Området ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp och VA-avdelningen bedömer att det finns ett behov 
av att lösa vatten- och avloppsfrågan i ett större sammanhang i 
området. En exploateringskalkyl för investering i nya VA-ledningar och 
allmän platsmark godkändes av tekniska nämnden 2020-03-12 och av 
kommunfullmäktige 2020-04-21.  
 
Växjö, Ekeby 2 
VA-avdelningen bedömer att det finns ett behov av att lösa vatten- och 
avloppsfrågan i ett större sammanhang för hela fastigheten.  
 
Växjö, Steglitsan 2 
Området ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp och VA-avdelningen bedömer att det finns ett behov 
av att lösa vatten- och avloppsfrågan i ett större sammanhang i 
området.  
 
Åby, Rättare Sjögrens väg m fl 
Gränserna för verksamhetsområdet för den allmänna anläggningen bör 
justeras för att spegla behovet av att lösa vatten- och avloppsfrågan i ett 
större sammanhang. För kvartersmarken bedömer VA-avdelningen att 
det finns ett behov av att lösa vatten- och avloppsfrågan i ett större 
sammanhang, medan det inte bedöms finnas något behov för 
naturmarken i området. 
 
Åby, bandyhallen 
VA-avdelningen bedömer att det finns ett behov av att lösa vatten- och 
avloppsfrågan i ett större sammanhang för hela fastigheten. I den nya 
bandyhallen har nya toaletter inrättats och isen spolas med dricksvatten 
från det kommunala ledningsnätet. Sträckan mellan bandyhallen och 
Smultronvägen bort eftersom det inte finns behov av att tillhandahålla 
vatten och avlopp i detta område. 
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Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) Ej relevant, ingår i 
exploateringskostnad 

Finansiering inom ram (ja/nej), 
ange det som saknar 
finansiering 

Ja, taxefinansierat 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Nej 

 
 

 

Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 
 

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

Nej 

Påverkan på barn (ja/nej) Nej 
 
 
Totalkostnaden kan inte beräknas för alla områden som är aktuella i 
denna revidering. Kostnaderna ingår i normal investering för utbyggnad 
av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i nya områden. 
 
Ingen påverkan på miljö, mångfald, folkhälsa, tillgänglighet eller barn 
bedöms finnas eftersom det i de aktuella områdena inte finns några 
rimliga alternativ till att försörja dessa med annat än kommunalt vatten 
och avlopp. Det får anses ingå i VA-avdelningens uppdrag att upprätta 
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning i 
detaljplanelagda områden. 
 
Implementering och uppföljning 
Beslutet implementeras genom att gränserna för de nya 
verksamhetsområdena uppdateras i VA-avdelningens 
verksamhetssystem Geosecma. Beslutade verksamhetsområden visas i 
kommunens kartsystem, som är tillgängligt för tjänstemän inom Växjö 
kommun. 
 
Beslutet kommuniceras ej. 
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De fastigheter som ingår i ett verksamhetsområde för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen omfattas av de rättigheter och 
skyldigheter som finns i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.   
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
VA-avdelningen 
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§ 95 Dnr 2021-00033  
 

Kommunalt vatten på Tingsrydsvägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram 
projektplan för anslutning av kommunalt vatten och avlopp för 
fastigheterna längs Tingsrydsvägen, Växjö 
      
Bakgrund 
En boende på Tingsrydsvägen anhåller om att kommunen skall dra fram 
vatten och avlopp till fastigheterna längs Tingsrydsvägen i Växjö då flera 
av fastigheterna har otjänligt vatten vilket  hävdar beror på av 
kommunen utförd omasfaltering och byggande av refug. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 74/2021 föreslagit att tekniska nämnden beslutar 
uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram projektplan för anslutning 
av kommunalt vatten och avlopp för fastigheterna längs Tingsrydsvägen, 
Växjö.  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 6 maj redogjort för ärendet 
och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att sommaren 2019 
drabbades fastigheterna Skir 10:6, 10:9, 10:10 och 10:77 av kraftig lukt av 
petroleumkaraktär i sitt brunnsvatten. Miljökontoret har efter utredning 
inte kunnat härleda föroreningskällan. De boende påtalar att lukten kom 
i samband med att kommunen asfalterat om vägen och att man byggt en 
refug nära vattentäkterna.  Miljökontoret har genomfört utredning och 
hittills inte funnit något som kopplar föroreningen till de vägarbeten 
som utförts av kommunen. Miljö och hälsoskyddsnämnden har därefter 
beslutat att avsluta utredningen. Detta beslut har av boende längs 
Tingsrydsvägen överklagats till Länsstyrelsen som givit de klagande rätt, 
varför ärendet nu ligger nu hos Miljö och Hälsoskyddsnämnden att 
avväga hur man skall gå vidare i frågan. 
 
Tingsrydsvägen tillsammans med bebyggelsen kring Barnsjön är ett av 
de områden som i kommunens VA-plansarbete bedömts vara områden 
där kommunalt vatten och avlopp förespråkas och utbyggnad planeras 
på sikt. Då områdena är relativt nära och det finns intressen för 
byggnation mellan områdena har kommunen startat en så kallad enkel 
förstudie vars syfte är att ta fram underlag för beslut om området skall 
detaljplaneläggas.  Bebyggelsen runt Tingsrydsvägen omfattas inte av 
några planbestämmelser idag medan Barnsjöområdet har en 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2021-06-03 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   25 (49) 

 

byggnadsplan som inte gör det möjligt att bygga avloppsanläggningar 
samt begränsar byggrätten. 
 

 
Bild. Berörda fastigheter längs Tingsrydsvägen (i centrum av bilden) 
 
Om den påbörjade förstudien, som förväntas vara klar under året, skulle 
leda till ett beslut med detaljplaneläggning av området är bedömningen 
att det sannolikt kan ta upp till 5 år innan detaljplan och utbyggnad av 
vatten och avlopp är klar. 
 
Om kommunen inväntar en detaljplaneläggning finns bättre 
förutsättningar att dimensionera och projektera VA-utbyggnaden efter 
kommande förutsättningarna, vilket bör leda till den tekniskt bästa och 
mest kostnadseffektiva lösningen.  
 
Det kan även vara möjligt att kommunen går före och bygger ut VA 
enbart för fastigheterna längs Tingsrydsvägen för att lösa fastigheternas 
akuta problem med bristande dricksvattenkvalitet. Tekniska nämnden 
skall då föreslå Kommunfullmäktige att besluta om bildande av 
verksamhetsområde. Som underlag för ett sådant beslut bör i så fall 
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tekniska nämnden besluta om projektdirektiv där man uppdrar åt 
tekniska förvaltningen att ta fram underlag i en projektplan om 
utbyggnad av kommunalt VA längs Tingsrydsvägen. Tekniska 
förvaltningen kommer då att projektera och ta fram kostnader för en 
utbyggnad som underlag inför ett kommande investeringsbeslut om 
utbyggnad av kommunalt VA. 
 
Om kommunen beslutar om kommunalt verksamhetsområde kommer 
samtliga fastigheter inom det beslutade området att behöva erlägga 
anslutningsavgift enligt den va-taxa som råder då erbjudande av 
anslutning görs. Tidplanen för en förtida utbyggnad kan bedömas till 1-2 
år. 
 
Med hänsyn till rådande omständigheter med bristande vattenkvalitet 
för de boende och att området på sikt kommer att omfattas av 
kommunalt avlopp bedömer tekniska förvaltningen det som rimligt att 
tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för 
en projektplan om utbyggnad av kommunalt VA längs Tingsrydsvägen. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) 500 tkr (utredning, projektering) 
Finansiering inom ram (ja/nej), 
ange det som saknar 
finansiering 

Inom investeringsram 2020-2022 
Huvudprojekt 8600 va-plan 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

TN-VA, 
taxefinansierad verksamhet 

 
 

 

Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 
 

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

nej 

Påverkan på barn (ja/nej) nej 
 
 
Implementering och uppföljning 
Utredning och projektering utförs enligt tekniska förvaltningens 
projektmall. Beslutet bör kommuniceras till berörda fastighetsägare 
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Tingsrydsvägen. Beslutet följs upp i ordinarie rapportering av 
investeringsprojekt till tekniska nämnden. 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
VA-avdelningen 
 
För kännedom 
VA-plansgruppen, Ida Lidholt 
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§ 96 Dnr 2021-00117  
 

Taxor för grävtillstånd och TA-planer 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
handlägga ärendet gällande taxor för grävtillstånd och 
trafikanordningsplaner. 
      
Bakgrund 
Ett flertal intressenter ansöker årligen om att få gräva i kommunens 
mark. Det kommer varje år in 700 till 1000 ansökningar om grävtillstånd 
och/eller trafikanordnings-planer (TA-planer).  
 
Kommunen behöver säkerställa att resurser finns för tillståndsgivning 
och uppföljning av grävtillstånd och TA-planer varför avgifter för att 
täcka kommunens självkostnader bör införas. Grävtillstånd och TA-
planer hör i praktiken ihop verksamhetsmässigt. Ett grävtillstånd kan 
innehålla ett flertal arbeten och ger nästan alltid upphov till att flera TA-
planer måste upprättas.  
 
När ett arbete sker i trafikmiljö är det viktigt att säkerheten på 
arbetsplatsen planeras samtidigt som framkomligheten för trafiken 
säkerställs. Det är kommunen som ska besluta om godkännande av 
inkomna förslag till TA-planer på kommunens vägnät och kommunen 
kan ta ut vite när start av arbete skett utan tillstånd.  
 
Tillsyn av vägarbeten utförs ca 8ggr/år av oberoende konsult som är 
upphandlad enligt LOU. Vid tillsyn kan avgift för brister på arbetsplatsen 
tas ut som är fastställd av huvudmannen för Väghållningsmyndigheten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 75/2021 föreslagit att tekniska nämnden beslutar 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att handlägga ärendet gällande taxor 
för grävtillstånd och trafikanordningsplaner.   
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 30 mars redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att mot 
ovanstående bakgrund anser tekniska nämnden, med stöd av 
kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5§, 6§, att avgifter kan tas ut för 
ansökan om grävtillstånd och TA-plan. Avgifterna ska motsvara den tid 
som handläggare lägger ned på ärendet och de kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller, Lag (2019:835). 
Förvaltningens motiv är att mer genomarbetade och planerade 
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ansökningar samt bättre uppföljning ska leda till bättre kvalitet. Inkomna 
avgifter ska gå till utökade resurser för uppföljning och kontroll av 
grävarbeten och TA-planers efterlevnad.  
 
Många kommuner har redan infört avgift för ansökan av TA-plan och 
grävtillstånd. Då Växjö kommun stadigt växer ser vi att antalet 
ansökningar ökar varje år vilket kräver en mer omfattande arbetsinsats 
från handläggarna. I konsekvensanalysen ges exempel på hur avgifterna 
kommer att se ut samt positivt påverka budget för berörd avdelning, 
Trafik och gatuavdelningen. Tjänsterna är att betrakta som 
myndighetsutövning varför moms inte ska påföras avgifterna. Avgifterna 
ska följa förändringar i konsumentprisindex (KPI) med basmånad januari 
2021 och med årligjustering i början av januari. 
 
Konsekvensanalys 
Grävtillstånd 

Handläggning 1 500 kr Handläggningstid 10 arbetsdagar. 
Sent inkommen 
ansökan 

3 000 kr Gäller ej akuta arbeten så som 
vattenläcka, kabelbrott, olycka 
eller motsvarande. 

Ändring (pågående 
ärende) 

1 000 kr Ändring av tidigare handlagd 
ansökan. 

Förlängning 1 000 kr Förlängning av tidigare handlagd 
ansökan 

Avslag 350 kr Inkommen och avslagen ansökan 
 
Trafikanordningsplan  
Handläggning 1 500 kr Handläggningstid 10 arbetsdagar. 
Sent inkommen 
ansökan 

3 000 kr Gäller ej akuta arbeten så som 
vattenläcka, kabelbrott, olycka 
eller motsvarande. 

Ändring (pågående 
ärende) 

1 000 kr Ändring av tidigare handlagd 
ansökan. 

Förlängning 1 000 kr Förlängning av tidigare handlagd 
ansökan 

Avslag 350 kr Inkommen och avslagen ansökan 
Generell TA-plan 3 000 kr Medges endast i enstaka fall 

 

 

Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 
 

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

nej 

Påverkan på barn (ja/nej) nej 
 
Implementering och uppföljning 
För hantering av sökt grävtillstånd och trafikanordningsplan finns 
Panorama, KP Systems. Ett redan implementerat system som 
underlättar samordning och möjliggör en bättre kontroll av medgivna 
tillstånd. Programmet möjliggör även direkt fakturering. Beslut 
angående avgifter kommer meddelas ut via vaxjo.se som redan 
innehåller anvisningar gällande regler kring ansökan av tillstånd och 
planer. Vid bokslut kommer intäkter löpande att följas upp. 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Trafikplaneringschef 
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§ 97 Dnr 2021-00119  
 

Medborgarförslag om asfalterad cykelväg mellan 
Växjö och Ingelstad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget och uppdrar åt tekniska chefen 
att bevaka frågan om cykelväg mellan Ingelstad och Växjö i kommande 
arbete med Trafikverkets framtagande av Vägplan för riksväg 27. I övrigt 
konstaterar nämnden att arbetet med att ta fram en ny regional 
infrastrukturplan med tillhörande regional cykelvägplan är igångsatt och 
vi kommer bevaka frågan om cykelväg även i detta arbete. 
      
Bakgrund 
Medborgare har inkommit med förslag i rubricerat ärende avseende 
behov av en cykelväg mellan Ingelstad och Växjö. Förslagsställaren 
önskar att Växjö kommun skall bevaka frågan om denna cykelväg i det 
kommande arbete med att ta fram en Vägplan för 
mittsepareringsåtgärder utmed riksväg 27. Vidare önskar 
förslagsställaren att behovet av denna cykelväg skall tydliggöras för 
Region Kronoberg avseende dokumentet Cykla i Gröna Kronoberg. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 76/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget och uppdrar åt tekniska chefen att bevaka frågan om 
cykelväg mellan Ingelstad och Växjö i kommande arbete med 
Trafikverkets framtagande av Vägplan för riksväg 27. I övrigt konstaterar 
nämnden att arbetet med att ta fram en ny regional infrastrukturplan 
med tillhörande regional cykelvägplan är igångsatt och vi kommer 
bevaka frågan om cykelväg även i detta arbete. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 12 april redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att 
förvaltningen delar förslagsställarens bedömning att cykelvägsåtgärder 
bör ingå i Trafikverkets arbete med Vägplan för riksväg 27. I övrigt 
konstaterar förvaltningen att när det gäller prioritering av objekt i den 
regionala cykelvägplanen så är det principen ”bäst för flest” som gäller. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Trafikplaneringschefen 
Kommunstyrelsen 
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§ 98 Dnr 2021-00146  
 

Medborgarförslag om gångtunnel mellan 
Arenastaden och handelsplats I11 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget men avslår önskemålet om att 
bygga en gångtunnel mellan Arenastaden och handelsplats I 11. 
Anledningen är att det finns ett utjämningsmagasin för dagvatten under 
Storgatan vilket gör det svårt att bygga tunneln samt att det skulle 
innebära en väldigt stor kostnad. 
      
Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit till tekniska nämnden med förslag om 
att anlägga en gångtunnel under Storgatan, mellan Arenastaden och 
handelsområdet I 11. Detta skulle innebära en säkrare och smidigare 
passage för gående och att bilar inte skulle stå på tomgång på Storgatan. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 77/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget men avslår önskemålet om att bygga en gångtunnel mellan 
Arenastaden och handelsplats I 11. Anledningen är att det finns ett 
utjämningsmagasin för dagvatten under Storgatan vilket gör det svårt 
att bygga tunneln samt att det skulle innebära en väldigt stor kostnad. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 3 maj redogjort för ärendet 
och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att under Storgatan 
finns i dag ett utjämningsmagasin för dagvatten som tar hand om 
överskottsvatten vid regn, vilket gör det svårt att anlägga en gångtunnel 
på den här platsen. Det skulle även innebära att dagvattenledningar och 
brunnar behöver flyttas.  
 
Att anlägga en gångtunnel under Storgatan skulle även innebära en 
väldigt stor kostnad, vilket inte finns med i budgeten.  
 
I dag finns det redan ett övergångsställe i direkt anslutning till dessa 
målpunkter. Vid ett övergångsställe har gående företräde, vilket gör det 
framkomligt för dessa trafikanter. Inom Arenastadsområdet, norr om 
Storgatan, finns det dessutom många kommunala parkeringar att 
använda för att kunna ta sig till de olika arenorna i stället för att korsa 
Storgatan. 
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Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Trafikplaneringschefen 
Kommunstyrelsen 
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§ 99 Dnr 2021-00041  
 

Medborgarförslag om farthinder på Kvarnvägen, 
Växjö 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget om farthinder på Kvarnvägen, 
men avslår detsamma med anledning av de, i jämförelse, låga 
hastigheterna. 
      
Bakgrund 
Kommuninvånare har inkommit med förslag om att sätta upp farthinder 
på Kvarnvägen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 78/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget om farthinder på Kvarnvägen, men avslår detsamma med 
anledning av de, i jämförelse, låga hastigheterna. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 1 april redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att vid senast 
genomförda trafikmätning 2020, vid Kvarnvägen 15, var 
medelhastigheten 36 km/h, vilket är under gällande 
hastighetsbegränsning som är 40 km/h. Av denna anledning bedöms det 
inte aktuellt att anlägga ytterligare farthinder på Kvarnvägen i nuläget. 
 
Vad gäller trafikanters beteende i trafiken hänvisar vi i första hand till 
Polisen som har mandat att övervaka trafiken. Det är varje 
fordonsförares ansvar att framföra sitt fordon lagligt och på ett 
trafiksäkert sätt. 
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Trafikplaneringschefen 
Kommunstyrelsen 
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§ 100 Dnr 2020-00317 

Medborgarförslag om fartgupp på Gamla 
Norrvägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget angående återställning på Gamla 
Norrvägen och bifaller förslaget. 

Bakgrund 
En medborgare har inkommit med förslag om ändrad placering av 
farthinder i samband med återställning av Gamla Norrvägen efter 
vägarbete. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 79/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget angående återställning på Gamla Norrvägen och bifaller 
förslaget. 

Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 7 maj redogjort för ärendet 
och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att man har sett över 
placeringen av de kvarvarande farthindren och att placeringen av de 
befintliga farthinder som ej berörts av vägarbeten på Gamla Norrvägen 
ska flyttas vid renovering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Total kostnad (tkr) 70 000kr 
Finansiering inom ram (ja/nej), 
ange det som saknar 
finansiering 

Ja 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Tekniska förvaltningen 

Det bedöms inte bli konsekvenser varken för hållbart samhälle eller de 
ekonomiska som ryms inom ram. 

Beslutet skickas till  
För kännedom 
Medborgaren 
Trafikplaneringschefen 
Kommunstyrelsen 
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§ 101 Dnr 2021-00076  
 

Medborgarförslag om hundrastgård vid sjön 
Trummen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden 
beslutar att behovet av en hundrastgård i området tillgodoses genom att 
en tillgänglighetsanpassad hundrastgård anläggs söder om Trummen. 
      
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en 
hundrastgård vid Trummen. Många nya bostäder har byggts i området 
och många hundägare rör sig i området. Flera platser är möjliga.  
 
Tekniska förvaltningen konstaterar att det idag finns 11 kommunala 
hundrastgårdar, nio i Växjö, en i Ingelstad och en i Lammhult. Önskemål 
från medborgare om ytterligare hundrastgårdar har tidigare inkommit 
från Rottne, Åryd, vid Evedal, på Öster, vid Växjösjön både vid Kampen 
och vid Strandbjörket - och i Sigfridsområdet - Trummen. Förvaltningen 
har beslutat att anlägga en ny tillgänglighetsanpassad hundrastgård 
söder om sjön Trummen, byggs under 2021. En ny hundrastgård i detta 
läge erbjuder också ett alternativ för alla boende i omgivande stadsdelar. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 81/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för medborgarförslaget och beslutar att behovet av en hundrastgård i 
området tillgodoses genom att en tillgänglighetsanpassad hundrastgård 
anläggs söder om Trummen. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 20 april redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att tekniska 
förvaltningen gör bedömningen att det finns behov att utveckla någon 
hundrastgård att vara mer tillgänglig inne i rastgården. Detta bör i så fall 
genomförs med placering söder om Trummen enligt framtaget och 
beslutat förslag.  
 
Kommunstyrelsen har vid tidigare skrivelse 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 (§ 327/2017). Beslutet följde 
tekniska nämndens yttrande. 
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Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att göra en översyn 
av befintliga hundrastgårdar med syftet att åtminstone en ska kunna 
tillgänglighetsanpassas.  
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) Ca 500’ för en 

tillgänglighetsanpassad 

hundrastgård samt ökad 

driftskostnad 

Finansiering inom ram (ja/nej), 

ange det som saknar finansiering 

Ja 

Påverkar följande 

nämnder/bolags kostnader 

Tekniska nämnden 

 

 

Konsekvens av förslag till beslut jämfört med dagsläget 

Konsekvenser för ett hållbart 

samhälle 

 

 

Påverkan på miljön (ja/nej) Nej 

Påverkan på mångfald (ja/nej) Nej 

Påverkan på folkhälsa (ja/nej) Nej 

Påverkan på tillgänglighet 

(ja/nej) 

Ja ger ett tillgängligt alternativ  

Påverkan på barn (ja/nej) Nej 
 
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Medborgaren 
Stadsträdgårdsmästaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 102 Dnr 2021-00077  
 

Medborgarförslag om hundgård vid Trummen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden 
beslutar att behovet av en hundrastgård i området tillgodoses genom att 
en tillgänglighetsanpassad hundrastgård anläggs söder om Trummen. 
      
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en 
hundrastgård vid Trummen. Många nya bostäder har byggts i området 
och många hundägare rör sig i området.  
 
Tekniska förvaltningen konstaterar att det idag finns 11 kommunala 
hundrastgårdar, nio i Växjö, en i Ingelstad och en i Lammhult. Önskemål 
från medborgare om ytterligare hundrastgårdar har tidigare inkommit 
från Rottne, Åryd, vid Evedal, på Öster, vid Växjösjön både vid Kampen 
och vid Strandbjörket - och i Sigfridsområdet - Trummen. Förvaltningen 
har beslutat att anlägga en ny tillgänglighetsanpassad hundrastgård 
söder om sjön Trummen, byggs under 2021. En ny hundrastgård i detta 
läge erbjuder också ett alternativ för alla boende i omgivande stadsdelar. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 80/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för medborgarförslaget. Tekniska nämnden beslutar att behovet av en 
hundrastgård i området tillgodoses genom att en 
tillgänglighetsanpassad hundrastgård anläggs söder om Trummen.  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 20 april redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att tekniska 
förvaltningen gör bedömningen att det finns behov att utveckla någon 
hundrastgård att vara mer tillgänglig inne i rastgården. Detta bör i så fall 
genomförs med placering söder om Trummen enligt framtaget och 
beslutat förslag.  
 
Kommunstyrelsen har vid tidigare skrivelse 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 (§ 327/2017). Beslutet följde 
tekniska nämndens yttrande. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att göra en översyn 
av befintliga hundrastgårdar med syftet att åtminstone en ska kunna 
tillgänglighetsanpassas. 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2021-06-03 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   39 (49) 

 

 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) Ca 500’ för en 

tillgänglighetsanpassad 

hundrastgård samt ökad 

driftskostnad 

Finansiering inom ram (ja/nej), 

ange det som saknar finansiering 

Ja 

Påverkar följande 

nämnder/bolags kostnader 

Tekniska nämnden 

 

 

Konsekvens av förslag till beslut jämfört med dagsläget 

Konsekvenser för ett hållbart 

samhälle 

 

 

Påverkan på miljön (ja/nej) Nej 

Påverkan på mångfald (ja/nej) Nej 

Påverkan på folkhälsa (ja/nej) Nej 

Påverkan på tillgänglighet 

(ja/nej) 

Ja ger ett tillgängligt alternativ  

Påverkan på barn (ja/nej) Nej 
 
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Medborgaren 
Stadsträdgårdsmästaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 103 Dnr 2021-00096  
 

Medborgarförslag om hundrastgård på Söder, 
Växjö 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden 
beslutar att inte anlägga en hundrastgård i stadsdelen Söder. 
      
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en 
hundrastgård på Söder i Växjö. Enligt förslagsställaren saknas en 
inhägnad hundrastgård på Söder. Det område som föreslås är ytan intill 
Bergundavägen i ett parkområde mitt på Söder, Domprostmossen.   
 
Tekniska förvaltningen konstaterar att det idag finns 11 kommunala 
hundrastgårdar, nio 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 tagit fram ett förslag på en ny tillgänglighetsanpassad hundrastgård 
söder om sjön Trummen som nu genomförs. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i §82/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för medborgarförslaget. Tekniska nämnden beslutar att inte anlägga en 
hundrastgård i stadsdelen Söder. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 20 april redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att tekniska 
förvaltningen gör bedömningen att det finns behov att utveckla någon 
hundrastgård att vara mer tillgänglig inne i rastgården. Detta bör i så fall 
genomföras med placering söder om Trummen enligt framtaget förslag.  
I övrigt är bedömningen att vi inte ska anlägga fler hundrastgårdar.  
 
Kommunstyrelsen har vid tidigare skrivelse 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 (§ 327/2017). Beslutet följde 
tekniska nämndens yttrande. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att göra en översyn 
av befintliga hundrastgårdar med syftet att åtminstone en ska kunna 
tillgänglighetsanpassas. 
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Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) 100’/ hundrastgård samt ökad 

driftskostnad. En 

tillgänglighetsanpassad är dyrare. 

Finansiering inom ram (ja/nej), 

ange det som saknar finansiering 

Nej 

Påverkar följande 

nämnder/bolags kostnader 

Tekniska nämnden 

 

 

Konsekvens av förslag till beslut jämfört med dagsläget 

Konsekvenser för ett hållbart 

samhälle 

 

 

Påverkan på miljön (ja/nej) Nej 

Påverkan på mångfald (ja/nej) Nej 

Påverkan på folkhälsa (ja/nej) Nej 

Påverkan på tillgänglighet 

(ja/nej) 

Nej 

Påverkan på barn (ja/nej) Nej 
 
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Medborgaren 
Stadsträdgårdsmästaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 104 Dnr 2021-00079  
 

Medborgarförslag om upprustning av lekplats på 
Sjöbolsområdet i Ingelstad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden 
beslutar att genomföra en mindre upprustning av lekplatsen i Sjöbol 
enligt förslaget. Underhåll och utbyte av lekutrustning på lekplatsen 
utförs utifrån behov vid besiktningar. 
      
Bakgrund 
En villaförening har inkommit med ett förslag om upprustning av 
lekplats Sjöbol i Ingelstad. Lekutrustningen är sliten och behöver 
förnyas. Föreningen ser också ett behov av fler sittplatser och 
grillplatser i området. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 83/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för medborgarförslaget. Tekniska nämnden beslutar att genomföra en 
mindre upprustning av lekplatsen i Sjöbol enligt förslaget. Underhåll och 
utbyte av lekutrustning på lekplatsen utförs utifrån behov vid 
besiktningar. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 20 april redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att tekniska 
nämnden utför regelbundet besiktningar av lekutrustning. Rutschbanan 
är dålig och avses ersättas med likvärdig under året.  
 
Vi har under vintern tittat på lekplatsen även ur ett helhetsperspektiv. 
På sikt finns behov att lägga till något ytterligare lekvärde kanske främst 
för äldre barn liksom se över vegetation och sittplatser runt lekplatsen.  
 
Tekniska nämnden har beslutat om ett aktivitets- och lekplatsprogram. 
För lekplatserna finns också en utvecklingsplan, ej antagen. Enligt 
program och plan bör en områdeslekplats som den i Sjöbol innehålla ett 
antal funktioner både vad gäller lekvärden och miljön som helhet. 
Lekplats Sjöbol bedöms med höga värden. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr)   
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Finansiering inom ram (ja/nej), 
ange det som saknar finansiering 

Utbyte av lekutrustning sker 
enligt befintlig ram 

Påverkar tekniska nämndens 
kostnader 

Fortsatt driftkostnader för 
besiktning, städning mm. 

 
 
Konsekvenser enligt förslag till beslut jämfört med dagsläget 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 
 

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

  
Yrkande 
Kaj-Mikael Petersson (KD) med instämmande av Martin Edberg (S), 
Johnny Werlöv (V), Claes Bromander (C) och Sofia Stynsberg (M) yrkar 
bifall till liggande förslag.   
 
Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg ställer frågan om man kan gå på Kaj-Mikael 
Peterssons yrkande om bifall till liggande förslag och finner att tekniska 
nämnden beslutar enligt yrkandet.  
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Ordförande i Sjöbols Villaförening 
Stadsträdgårdsmästaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 105 Dnr 2021-00097  
 

Medborgarförslag om skatepark i Sandsbro 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för ert förslag. Tekniska nämnden beslutar att 
det i dagsläget inte är aktuellt med skatepark i Sandsbro. 
      
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en 
skatepark i Sandsbro. Förslagsställarna menar att det saknas 
aktivitetsområden för äldre barn och ungdomar i Sandsbro och deras 
rörelseglädje och utomhusvistelse.  
  
En ny skatepark i Växjö ingår inte i förslag till investeringsplan 2020 - 
2022 för tekniska förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 84/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för ert förslag. Tekniska nämnden beslutar att det i dagsläget inte är 
aktuellt med skatepark i Sandsbro. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 20 april redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen framgår att tekniska 
förvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte är aktuellt med 
en skatepark i Sandsbro. Om en sådan ska byggas måste 
omprioriteringar göras inom befintlig investeringsplan. 
 
Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med en handlingsplan för 
aktivitetsplatser. Där ingår inventering av dessa platser, och en plan som 
kommer att användas som underlag för framtida investeringar. 
Tekniska nämnden har i tidigare medborgarförslag om skatepark både 
mer allmänt i Växjö och i mer utpekade områden fattat beslut om att det 
i dagsläget inte är aktuellt med en ny skatepark.  
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) 2000’ – 4000´/år samt ökad 
driftskostnad 

Finansiering inom ram (ja/nej), 
ange det som saknar 
finansiering 

Nej 
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Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Tekniska nämnden 

 
 

Konsekvens av förslag till beslut jämfört med dagsläget 

Konsekvenser för ett hållbart 

samhälle 

 

 

Påverkan på miljön (ja/nej) Nej 

Påverkan på mångfald (ja/nej) Nej 

Påverkan på folkhälsa (ja/nej) Nej 

Påverkan på tillgänglighet 

(ja/nej) 

Nej 

Påverkan på barn (ja/nej) Ja 
 
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Medborgaren 
Stadsträdgårdsmästaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 106 Dnr 2021-00009  
 

Redovisning av tekniska nämndens arbetsutskotts 
protokoll 20 maj 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av arbetsutskottets 
protokoll från den 20 maj 2021. 
      
Bakgrund 
Arbetsutskottets protokoll från den 20 maj 2021 har skickats ut till 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 
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§ 107 Dnr 2021-00007  
 

Redovisning av delegationsbeslut till tekniska 
nämnden 1 - 30 april 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 
under perioden 1 - 30 april 2021. 
      
Bakgrund 
Tjänstepersoner på tekniska förvaltningen redovisar varje månad för 
tekniska nämnden beslut som tagits på delegation.   
Tekniska förvaltningen har överlämnat listor över delegationsbeslut som 
är tagna under perioden 1 - 30 april 2021. 
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§ 108 Dnr 2021-00008  
 

 Meddelande 

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

- Svar från tekniska nämnden till A E samt  
Brev till TN 31 maj 2021 

- Beslut 202100157 KS§63 – Förslag till utökning av zon 2 samt nya 
regleringar för parkeringar i Växjö tätort 

- Beslut från Länsstyrelsen om bifall med villkor alléer Dalbo 
- Beslut 2019020448 KS§58 – Antagande av Vattenplan för Växjö 

kommun  
- Beslut 202100004 KS§56 – Uppföljning av privata utförare 2020 i 

Växjö kommun  
- Beslut 202100265 KS§106 – Redovisning av kommunfullmäktiges 

uppdrag till nämnderna och VKAB för 2020 
- Beslut 202100003 KS§39 – Årsredovisning 2020 för Växjö 

kommun 
- Beslut 202100235 KS§40 – Revisionsberättelse 2020 för Växjö 

kommun 
- Beslut 201700538 KS§102 – Antagande av besöksnäringsplan för 

Växjö kommun 
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§ 109 Dnr 293931  
 

Övrigt 

Tekniska nämndens beslut 
Johnny Werlöv (V) har fått ett brev från en medborgare till sin 
hemadress och undrar om det ska diarieföras men då flera ledamöter 
och även tekniska nämnden fått samma brev är det redan diariefört.  
 
Martin Edberg (S) meddelar att det är hans sista nämnd och tackar alla 
för ett gott samarbete. Tony Lundqvist som nu sitter i BN kommer att 
ersätta Martin i TN.  
 
Sofia Stynsberg, ordförande, tackar Martin för det arbete han gjort i 
tekniska nämnden och i presidiet och önskar honom lycka till.  
 
Hon vill också tacka Per Nilimaa (SD) för hans arbete i tekniska nämnden 
då han beslutat att avsluta sina uppdrag.  
 
Hon meddelar också att det blir ett extra TNAU måndagen den 14 juni kl 
9.00 då det är en detaljplan som inkommit och måste hanteras.   
 
Sofia Stynsberg avslutar med att önska alla en skön sommar! 
 
 
Mötet avslutas kl 16:30. 
 
  
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      

 




