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§ 175 Dnr 293863 
 

Val av justerare 

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

 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2022-12-15 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   6 (46) 

 

§ 176 Dnr 294032 
 

Allmänhetens frågestund  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Under 
denna punkt har vem som helst möjlighet att ställa frågor till nämndens 
politiker. 
 
Eivor Sjödahl fördjupade informationen kring sitt medborgarförslag om 
hundrastplats/lekplats på söder i Växjö, dnr 2022-00043, vilket tekniska 
nämnden beslutade om den 25 maj 2022.  
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§ 177 Dnr 2022-00212 
 

Information till nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Sofia Stynsberg (M) och Tony Lundstedt (S) har deltagit vid möte i 
Tävelsås bygdegård gällande enskilda vägar.  
 
Cheryl Jones Fur (MP) har varit i Montreal på COP15 och haft föredrag 
om hur vi jobbar med sjörestaureringar, stadsnära skogar och 
ekosystemtjänster i översiktsplanen.  
 
Lars-Göran Svensson (M) deltog vid en informell invigning av 29 
villatomter i Gemla. 
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§ 178 Dnr 2022-00110 
 

Ekonomisk uppföljning 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen informerade om den senaste ekonomiska 
prognosen. 
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§ 179 Dnr 2022-00111 
 

Uppföljning av parkeringsintäkter och 
biogasförsäljning 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informatioen. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen informerade om den senaste ekonomiska 
redovisningen. 
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§ 180 Dnr 2018-00172 
 

Information om SSAM, Södra Smålands Avfall & Miljö 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Ordförande Sofia Stynsberg redovisar information från SSAM.    
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§ 181 Dnr 2022-00114 
 

Information om uppdaterat projektdirektiv för 
utbyggnad Pär Lagerkvists plan 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Information lämnas om uppdaterat projektdirektivet för utbyggnad Pär 
Lagerkvists plan. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdaterat projektdirektiv Pär Lagerkvists plan FU2, 2022-10-27. 
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§ 182 Dnr 2020-00288 
 

Information om projektplan Bredvik etapp 8 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Information lämnas om exploateringsprojektet Bredvik etapp 8.    
 
Beslutsunderlag 
Projektplan Bredvik etapp 8, 2022-10-27.  
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§ 183 Dnr 2021-00229 
 

Information om projektplan Bäckaslöv 2:2 samt 
slutredovisning av projekt FUTE Bäckaslöv jvg-bro 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Information lämnas om exploateringsprojektet Bäckaslöv 2:2 samt 
slutredovisning av projekt FUTE Bäckaslöv järnvägsbro. 
 
Beslutsunderlag 
Projektplan park och natur Bäckaslöv etapp 2:2, 2022-11-18. 
Slutredovisning FUTE Bäckaslöv jvg-bro, 2022-09-05. 
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§ 184 Dnr 2021-00175 
 

Information om slutredovisning av projekt Södra 
Rottne etapp 2 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Information lämnas om slutredovisning av projekt Södra Rottne etapp 2. 
    
Beslutsunderlag 
Slutredovisning Södra Rottne etapp 2, 2022-11-09. 
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§ 185 Dnr 2022-00170 
 

Information om slutredovisning av projekt 
Omläggning dagvatten Rottne 1:3 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Information lämnas om slutredovisning av projekt Omläggning 
dagvatten Rottne 3:1. 
    
Beslutsunderlag 
Slutredovisning Omläggning dagvatten Rottne 3:1, 2022-11-09. 
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§ 186 Dnr 2019-00120 
 

Information om slutredovisning av projekt 
Blåsmaskiner Sundet  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Information lämnas om slutredovisning av projekt Blåsmaskiner Sundet. 
    
Beslutsunderlag 
Slutredovisning Blåsmaskiner Sundet ARV, 2022-11-09. 
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§ 187 Dnr 2021-00123 
 

Information om slutredovisning av projekt för 
förnyelse av VA-ledningar i Dackevägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Information lämnas om slutredovisning av projekt Förnyelse av VA-
ledningar i Dackevägen. 
    
Beslutsunderlag 
Slutredovisning Förnyelse Dackevägen, 2022-11-18. 
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§ 188 Dnr 2020-00050 
 

Information om slutredovisning av projekt förnyelse 
av vattenledning Nöbbele 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Information lämnas om slutredovisning av projekt Förnyelse 
vattenledning Nöbbele. 
    
Beslutsunderlag 
Slutredovisning Förnyelse vattenledning Nöbbele, 2022-11-09. 
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§ 189 Dnr 2020-00054 
 

Information om slutredovisning av projekt 
Vattenledning Västra Nylanda  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Information lämnas om slutredovisning av projekt Vattenledning Västra 
Nylanda. 
    
Beslutsunderlag 
Slutredovisning Vattenledning Västra Nylanda, 2022-11-09. 
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§ 190 Dnr 2020-00190 
 

Information om slutredovisning av projekt 
bussvändplats Vildgåsvägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Information lämnas om slutredovisning av projekt Bussvändplats 
Vildgåsvägen. 
    
Beslutsunderlag 
Slutredovisning Busshållplats Vildgåsvägen, 2022-11-09. 
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§ 191 Dnr 2022-00253 
 

Yttrande över granskning av kommunens 
gatuunderhåll 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden delar slutsatserna i kommunens revisorers 
slutrapport i rubricerat ärende och beslutar att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram underlag för ambitionsnivå och målsättningar 
avseende den långsiktiga nivån på omläggningstakten på 
toppbeläggningen på kommunens gatunät. Samtidigt beslutar nämnden 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig underhållsplan 
för gatunätet, i enlighet med slutsatserna i nämnda rapport. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning om 
kommunens gatuunderhåll. Den sammanfattande bedömning är att det 
krävs ökade ambitioner för att nå en högre omläggningstakt på 
toppbeläggningen på gatunätet. I dagsläget är därför inte underhållet 
tillräckligt men de noterar också att budgeten ökat något enskilt år 
under den studerade perioden, vilket är ett sätt att "hämta hem" 
underhållsskulden. 
 
Givet att nuvarande budgetnivåer etableras under en längre tid riskerar 
skattekollektivet fördyrade kostnader i framtiden. De anser att budgeten 
för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en omläggningstakt som 
ligger kring 4-5 % ny toppbeläggning per år.  
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar de tekniska nämnden 
att: 
• Fastställa ambitioner och målsättningar för långsiktig nivå på 
omläggningstakten på toppbeläggning. 
• Prioritera arbetet med att ta fram en långsiktig underhållsplan för 
gatunätet då detta också blir ett tydligare underlag för 
finansieringsbehovet. 
 
Bedömning 
Förvaltningens bedömning är att det krävs ökade ambitioner för att nå 
en högre omläggningstakt på toppbeläggningen på gatunätet. De 
ekonomiska konsekvenserna av en ökad beläggningstakt av gatunätet 
innebär att nämnden skulle behöva en ramökning i tilldelad budget från 
kommunfullmäktige. Några konsekvenser för ett hållbart samhälle anses 
i övrigt inte vara tillämpligt i detta sammanhang. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 141 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-16 
Kommunens revisorers beslut 2022-10-10 § 158 
 

Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kommunens revisorer 
Per-Olof Löfberg 
 
För kännedom 
Kommunfullmäktige  
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§ 192 Dnr 2022-00255 
 

Beslut om förslag att inrätta ett naturum 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska 
nämnden/samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skapa ett naturum i 
Bäckaslöv i Växjö. I uppdraget ska även ingå, att tillsammans med 
utbildningsnämnden, skapa en naturskola. 
 
Bakgrund 
I budget för Växjö kommun 2022 finns uppdraget "Utred möjligheten att 
inrätta ett naturum i Växjö kommun med extern finansiering". 
Fullständig utredning bifogas, "Utredning av naturum i Växjö kommun". 
 
Naturum är ett registrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket. För 
varumärket naturum finns tre vägledande värdeord; tillgängligt, 
inspirerande, välkomnande. Verksamheten vid naturum består av olika 
former av naturvägledning, både bemannad och självguidande. Naturum 
ska visa vägen ut i naturen. Naturum känner ett särskilt ansvar att nå ut 
till de människor för vilka naturen är relativt okänd. Barn och unga är en 
annan prioriterad målgrupp för naturum. Ett naturum ligger i eller i nära 
anslutning till ett attraktivt naturområde där besökaren kan uppleva 
naturen.  
 
Varje naturum ska ha en huvudman som ansvarar för personal, 
finansiering, uppföljning, rapportering, samverkan med mera. 
Huvudmannaskapet omfattar alltid dels ett kostnadsansvar, dels ett 
juridiskt ansvar. Naturvårdsverket rekommenderar att huvudmannen för 
ett naturum är en statlig myndighet, kommunal förvaltning eller annan 
likartad organisation. Bemanning kan, om önskvärt, tillgodoses genom 
entreprenörer med ändamålsenlig kompetens. Även försäljning och 
servering kan bedrivas genom externt uppdrag.   
 
Bedömning 
Ett naturum i Växjö kommun med extern finansiering är möjligt med 
rätt förutsättningar. Den bästa lokaliseringen för att skapa dessa 
förutsättningar bedöms vara nya stadsdelen Bäckaslöv.   
 
Kostnaden för ett naturum i Växjö är starkt beroende av lokalisering, 
ambitionsnivå och innehåll. Investeringskostnaderna i första skedet 
bedöms ligga mellan 30 - 100 miljoner kronor. Ett naturum skulle ge 
mycket positiva konsekvenser för ett hållbart samhälle och bidra positivt 
till flertalet kommunala riktningsmål, planer och målbilder.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 142 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-11 
Rapport ” Utredning av naturum i Växjö kommun” 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Celestine Jarz-Emanuelsson 
Utbildningsnämnden 
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§ 193 Dnr 2022-00274 
 

Beslut om revidering av åtgärdsstrategi för 
vattenkraftverk och dammar  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
revidering Åtgärdsstrategi 2016-2027 för Växjö kommuns 
vattenkraftverk och dammar. 
 
Bakgrund 
Tekniska förvaltningen fick på uppdrag av kommunstyrelsen år 2015 att 
utreda investeringsbehovet och förutsättningarna i övrigt för en 
ansvarsfull förvaltning och utveckling av natur- och kulturmiljöer vid 
kommunens vattenkraftverk och dammar. Arbetet mynnade ut i en 
åtgärdsstrategi för kommunens vattenkraftverk och dammar, som 
antogs av kommunfullmäktige 2016-06-14, dnr: 2016-00484. I 
åtgärdsstrategin framgick att en halvtidsutvärdering av strategin skulle 
genomföras år 2020. Revideringen har tagit längre tid än väntat. 
 
Bedömning 
Växjö kommun äger flera dammar inom Mörrumsåns avrinningsområde. 
Ny kunskap om miljöpåverkan och översvämningsrisker, miljökrav via 
tillsyn samt Nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften 
(NAP) gör det sammantaget klokt att fortsatt ha ett helhetsperspektiv 
gällande åtgärdsbehovet av kommunens anläggningar. Åtgärdsstrategin 
går ut på att modernisera innehavet av dammar för att utveckla 
naturvärden, minimera översvämningsrisker, motverka torka och 
samtidigt bibehålla och förvalta kulturmiljövärden och upprätthålla en 
god dammsäkerhet. 
 
Åtgärdsstrategin innebär en stor satsning sett till de föreslagna 
investeringarnas sammanlagda storlek. Kommunen bör budgetera för 
investeringar om ca 11,4 miljoner kronor för de sex dammar som ännu 
inte åtgärdats i planen. 
 
Ett genomförande av strategin bedöms leda till stora miljönyttor, 
minskade risker för översvämningsskador och torka, samt minskad risk 
att kommunen under svåra driftsförhållanden orsakar skada på 
egendom eller miljö genom sitt handhavande. Satsningen bör därför ses 
som en viktig del i arbetet mot Växjö kommuns vattenplan, 
klimatanpassningsplan och Hållbara Växjö 2030. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 143 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-17 
Åtgärdsstrategi 2016 - 2027, reviderad 2022 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
Emma Demitz-Helin 
Signe Noresson 
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§ 194 Dnr 2021-00201 
 

Medborgarförslag om att återställa natur utmed 
Gösta Edströms väg 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden 
har kontaktat fastighetsägaren eftersom vi inte har rådighet över 
marken. 
 
Bakgrund 
En medborgare inkommit med ett förslag att området utefter Edströms 
Väg (Gata) återställas och parkering förhindras t ex med strategiska 
stora stenar Bakgrunden är enligt förslagsställaren att efter 
asfalteringsjobbet som genomfördes på förskolans parkering så 
återställdes inte grushögarna utan jämnades bara till, Gatan har 
parkeringsförbud men nu parkeras bilar/lastbilar här på grusytan. 
 
Bedömning  
Tekniska förvaltningen konstaterar att förslaget berör kvartersmark där 
tekniska nämnden inte har rådighet. Vöfab som är fastighetsägare har 
kontaktats i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 144 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-02 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Göran Svantesson 
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§ 195 Dnr 2022-00101 
 

Medborgarförslag om miljösmart tak på 
parkeringar 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget men avslår önskemålet om att 
inför miljösmarta tak på parkeringar. 
 
Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit om att införa miljösmarta tak över 
parkeringar, för att skydda fordon för sol, regn, snö och annat, förslaget 
innefattar även att man skulle sätta upp solpaneler för att få extra 
energi.  
 
Bedömning  
Vi ser detta som ej genomförbart, då det skulle innebär en för hög 
investering. På de platser där vi ska ha tak över parkeringar är på 
kommande parkeringshus, för närvarande byggs ett på kvarter Fabriken 
som innefattar både tak och solpaneler. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 145 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-09 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Magnus Faxén 
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§ 196 Dnr 2022-00152 
 

Medborgarförslag om att sätta upp fotbollsmål i 
parken i Vikaholm 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget och beslutar att placera två 
fotbollsmål i Vikaholm.  
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med förslag om att placera två fotbollsmål 
i Parken mellan Sylvia Mang-Borenbergs väg och Attendo vårdboende på 
Vikaholm.  
 
Våra befintliga lek- och aktivitetsplatser används flitigt och vi ser ett 
behov av att utveckla de vi har och anlägga fler. Vi har påbörjat arbetet 
med en handlingsplan för aktivitetsplatser. När den är klar har vi ett 
bättre planeringsunderlag för att bedöma behov och prioritera i vilka 
områden dessa behövs.  
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det finns utrymme 
för två fotbollsmål i föreslagen park.  
 
Utveckling av parken och lekplatsen ingår inte i investeringsplan för 
2022 för samhällsbyggnadsförvaltningen men förslaget kan finansieras 
inom befintlig budgetram.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottes förslag till beslut 2022-12-01 § 146 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-12 

 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Victor Stål 
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§ 197 Dnr 2022-00183 
 

Medborgarförslag om att skapa en sjöväg mellan 
Helgasjön och Växjösjön 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden 
beslutar att det inte är aktuellt att anlägga en sjöväg mellan Helgasjön 
och Växjösjön. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med förslag om att skapa en sjöväg mellan 
Helgasjön och Växjösjön. Detta hade enligt medborgaren varit ett lyft för 
stan och en stor turistaktivitet.  
 
Förslag 1: Sjökanal mellan Helgevärma/Helgasjön till Norra Bergunda 
sjön.  
 
Förslag 2: Bredda slussen mellan Norra och Södra Bergunda Sjön så att 
en båt i storlek med ångbåten Thor kan ta sig igenom.  
 
Förslag 3: Skapa en sjösluss/kanal mellan Södra Bergundasjön och 
Växjösjön. Att kunna ta ångbåten Thor hela vägen mellan Asa herrgård i 
norr till Vattentorget hade varit ett lyft för kommunen i och med turism 
och livskvalité.  
 
Bedömning 
Förslaget innebär stora kostnader samt att det påverkar det pågående 
arbetet med reningen av våra sjöar, om vi öppnar upp ytterligare för 
båttrafik. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 147 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-01 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Victor Stål 
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§ 198 Dnr 2022-00184 
 

Medborgarförslag om ett vackert stortorg 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden 
beslutar att det inte är aktuellt i dagsläget att göra några större åtgärder 
på Stortorget. 
 
Bakgrund 
En medborgare anser att torget är en samlingsplats för alla åldrar och 
att trivsel utifrån skönhet är viktigt.  
 
Förslag från medborgare: En vacker staty, liknande den vid Växjösjöns 
södra strand på Teleborg. En fontän som strilar vatten på statyn och 
blommor planterade runt om vore vackert och tilldragande. Med hopp 
om ett inbjudande och vackrare Växjötorg som ärar stan.  
 
Kommande åtgärder som planeras att göras på Stortorget är 
återplantering av träd samt se över el och teknik. Arkeologi innefattas i 
dessa arbeten och måste tas hänsyn till. 
 
I våra kommande investeringsplaner så finns inte Stortorget bland våra 
högst prioriterade. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen 
att det i dagsläget inte är aktuellt med större åtgärdsförslag för 
Stortorget. Om större åtgärder för Stortorget ska göras så måste 
omprioriteringar göras inom befintlig investeringsplan. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det finns ett 
behov av översyn av Stortorget utifrån stadsmiljöprogram och 
översiktsplan. Vi ser potential i att utveckla Stortorget som helhet.  
Först därefter kan förslaget gå vidare för bedömning, prioritering och 
eventuellt beslut för genomförande. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 148 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-07 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Victor Stål 
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§ 199 Dnr 2022-00185 
 

Medborgarförslag om bättre träningsmöjligheter 
utomhus 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för ert förslag. Förslaget kommer att 
behandlas inom ramen för investerings- och budgetprocessen, vilket 
innebär att det går vidare för bedömning, prioritering och eventuellt 
beslut för genomförande. 
 
Bakgrund 
Enligt medborgarförslaget så har vi gott om gym och padelanläggningar 
i Växjö vilket är jättebra men att nästa steg till att skapa ytterligare 
möjligheter till träning för våra invånare skulle kunna vara ett 
utomhusgym. Lätt tillgängligt och öppet för alla vid exempelvis Evedal 
som skapar förutsättningar för träning och gemenskap för många av 
våra medborgare.  
 
Medborgaren skriver att i Västervik finns ett utomhusgym vid ett 
område som heter Gertrudsvik och att om man ska anlägga ett nytt 
utomhusgym i Växjö så använd Gertrudsvik som ett lysande exempel där 
det även finns vikter att träna med.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 149 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-08 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Victor Stål 
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§ 200 Dnr 2022-00186 
 

Medborgarförslag om fler badplatser - Badbrygga 
vid Vallen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden 
beslutar att det inte är aktuellt att anlägga fler badplatser. 
 
Bakgrund 
Enligt medborgarförslaget har Växjösjön och Södra Bergundasjön så 
pass bra vatten att det borde finnas fler badplatser eller bryggor att 
bada från i och runt dessa sjöar. Vallen är tätt bebyggt och nära vatten 
men ändå en rejäl promenad till de nordligare badplatserna i Växjösjön, 
eller till nya påkostade badbryggan vid Torparängen. Medborgaren 
önskar en badbrygga eller en iordningställd badplats vid södra delen av 
Växjösjön, eller inne i Furutåviken nära Vallen.  
 
Bedömning 
Tekniska nämnden gör bedömningen på medborgarförslaget att det inte 
är aktuellt att anlägga en ny badplats vid norra delen av Södra 
Bergundasjön eller vid södra delen av Växjösjön. Beslutet grundar sig på 
att vi redan har över 40 badplatser i Växjö kommun. Vilket är flest i hela 
Sverige. Samt att vi redan har badplatser i områden runt de föreslagna 
platserna. Både i Växjösjön och även den nya badbryggan i Södra 
Bergundasjön. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 150 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-14 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Victor Stål 
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§ 201 Dnr 2022-00195 
 

Medborgarförslag om 18 håls discogolfbana i Växjö 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden 
har beslutat att genomföra en anläggning av en 18 håls discgolfbana i 
Bäckaslöv. Men i dagsläget så vet vi inte när i tid en anläggning av banan 
kan bli av, men det finns en budget och pengar avsatta för en 18 håls 
discgolfbana i Bäckaslöv. 
 
Bakgrund 
I Växjö finns det två 9 hålsbanor. En ute på Teleborg vid universitetet/ 
Teleborgsslott och en vid gamla vattentornet bakom Kungsmadsskolan. 
Enligt medborgarförslaget finns det ingen 18 hålsbana i Växjö. 
Medborgaren menar att det inte är en jättekostnad att anlägga en 18 håls 
discgolfbana i jämförelse med andra idrotter. 18 korgar kostar runt 
80 000kr och sen en kostnad för anläggning av teepads samt röjning av 
sly/träd där bansträckningen ska gå. Så runt ca. 160 000kr totalt för 
anläggning av en 18 hålsbana.  
 
Bedömning 
Förvaltningen har planer och har avsatt finansiering för en kommande 18 
håls discgolfbana i Bäckaslöv. Förhoppningen och bedömningen är att 
en ny 18 hålsbana vid Bäckaslöv ska anläggas under eventuellt de 
kommande 1–3 åren. Dessa planer har kommit fram sedan kommunen 
har sett den tydliga ökning som finns bland folk som börjar spela 
discgolf samt den tydliga avsaknaden av en 18 hålsbana i Växjö. 
 
Beslutsunderlag 
Förslagsställare Tobias Brandt informerar om sitt medborgarförslag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 151 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-27 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Victor Stål 
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§ 202 Dnr 2022-00196 
 

Medborgarförslag om att satsa på sporten discgolf 
och bygga en bana med 18 hål i Växjö kommun 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden 
har beslutat att genomföra en anläggning av en 18 håls discgolfbana i 
Bäckaslöv. Men i dagsläget så vet vi inte när i tid en anläggning av banan 
kan bli av, men det finns en budget och pengar avsatta för en 18 håls 
discgolfbana i Bäckaslöv. 
 
Bakgrund 
Enligt medborgarförslaget saknar Växjö en 18 hålsbana. Det finns en 9 
hålsbana vid Teleborgs slott samt en 9 hålsbana vid Kungsmadskolan. 
Efterfrågan är stor i Växjö efter en 18 hålsbana. En kostnad för att få ihop 
en 18 hålsbana handlar om runt 160 000kr och sätter Växjö på kartan 
med en fin discgolfbana. Då sporten växer och är en utomhussport som 
passar alla från barn till äldre.  
 
Bedömning 
Förvaltningen har planer och har avsatt finansiering för en kommande 18 
håls discgolfbana i Bäckaslöv. Förhoppningen och bedömningen är att 
en ny 18 hålsbana vid Bäckaslöv ska anläggas under eventuellt de 
kommande 1–3 åren. Dessa planer har kommit fram sedan kommunen 
har sett den tydliga ökning som finns bland folk som börjar spela 
discgolf samt den tydliga avsaknaden av en 18 hålsbana i Växjö. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 152 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-26 

 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Victor Stål 
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§ 203 Dnr 2022-00201 
 

Medborgarförslag om discgolfbana 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden 
beslutar att det i dagsläget inte är aktuellt att anlägga en ny 
discgolfbana. 
 
Bakgrund 
Enligt medborgarförslaget bör man till en överkomlig kostnad kunna 
erbjuda minst en modern, lättillgänglig och naturskön bana i denna 
gröna kommun. I dagsläget saknas detta, bortsett från två lite 
bortglömda alternativ (gamla vattentornet och Teleborgs slott), som 
tyvärr inte riktigt lever upp till den standard som skulle krävas för att 
verkligen kunna utnyttjas av gemene man. Medborgaren ser med fördel 
att man utnyttjar någon av de bokskogar som finns centralt. Denna miljö 
är inte bara vacker utan lämpar sig även mycket väl för discgolf då 
undervegetationen är begränsad och sikten är god. 
 
Bedömning 
Förvaltningen har planer och har avsatt finansiering för en kommande 18 
håls discgolfbana i Bäckaslöv. Förhoppningen och bedömningen är att 
en ny 18 hålsbana vid Bäckaslöv ska anläggas under eventuellt de 
kommande 1–3 åren. Dessa planer har kommit fram sedan kommunen 
har sett den tydliga ökning som finns bland folk som börjar spela 
discgolf samt den tydliga avsaknaden av en 18 hålsbana i Växjö. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 153 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-01 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Victor Stål 
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§ 204 Dnr 2022-00199 
 

Medborgarförslag om cykelbana mellan Teleborg 
och Tävelsås 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget och ser positivt på detsamma, 
men konstaterar att den aktuella vägsträckan ligger längs med väg 682 
där Trafikverket är väghållare. Denna vägsträcka finns dock med i den 
regionala cykelvägplanen och där kommer kommunen göra 
påtryckningar för att Region Kronoberg och Trafikverket ska påskynda 
planeringen av denna sträcka. 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om en önskan att bygga en separat 
cykelbana mellan Teleborg och Tävelsås där medborgaren ser flera 
kommunala vinster:  uppmuntrar fler att våga cykla, bra för miljön och 
klimatet, ger trygghet för alla trafikanter, fler flyttar till Tävelsås och 
pendlar till Växjö, minskar bilberoendet och främjar hälsa genom att 
välja cykel och slutligen skapar möjligheter för elever i åk 7-9 från 
Tävelsås som har Teleborg centrumskolan som hänvisningsskolan att 
cykla. Medborgaren jobbar på Tävelsås skola och bor på Teleborg men 
vågar idag inte cykla då trafikintensiteten är hög under rusningstimmen 
och vägen är smal. 
 
Bedömning 

 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 154 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-15 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Pär Wallin 

Tekniska nämnden ser behovet av en cykelväg på den aktuella sträckan. 
Under 2023 planeras en delsträcka (0,7 km) byggas med koppling till 
exploateringen av Telestadshöjden. På delen där kommunen är 
väghållare. Ytterligare ca 0,7 km av delsträckan är kommunalt 
väghållaransvar.  Huvuddelen av vägsträckan är Trafikverkets (ca 6 km). 
Då sträckan Växjö – Tävelsås är med i den regionala cykelvägplanen ska 
kommunen göra påtryckningar för att Region Kronoberg och 
Trafikverket ska påskynda planeringen av denna cykelväg.   
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§ 205 Dnr 2022-00224 
 

Medborgarförslag om cykelparkering i södra 
Ingelstad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget och tillstyrker förslaget om att 
bygga cykelparkering vid den aktuella busshållplatsen. 

 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en cykelparkering vid 
busshållplatsen Rävåsen söder om Ingelstad. Med en cykelparkering vid 
denna busshållplats kan boende i området lättare använda de mer 
frekventa busslinjerna som trafikerar Rv 27 och cykla lite längre sträckor 
för att smidigare pendla in till Växjö och undvika bilkörning i högre 
omfattning.  
 
Bedömning 
Förvaltningen ser behovet av en cykelparkering vid Rävåsens hållplats då 
den ger bättre förutsättningar för boende att kunna cykla lite längre 
sträckor. Detta för att underlätta kombinationsresor med cykel och 
kollektivtrafik i stället för bilkörning hela eller delar av vägen.  
    
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 155 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-10 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Pär Wallin 
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§ 206 Dnr 2022-00229 
 

Medborgarförslag om ny cykel- och gångöverfart i 
Sandsbro 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget och tillstyrker 
medborgarförslaget om att bygga en ny cykelöverfart och övergångställe 
i Sandsbro vid den aktuella platsen när investeringsbudgeten medger 
detta. 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en ny cykel- och 
gångöverfart i Sandsbro vid rondellen vid Lenhovdavägen och 
Fyllerydsvägen. Längs med den prioriterad huvudcykelvägen från 
centrum till Sandsbro finns det på Sandsbrovägen och vidare på 
Lenhovdavägen cykelöverfarter eller cykelpassager med väjningsplikt 
för korsande motorfordonstrafik som prioriterar cykeltrafiken. Men vid 
den aktuella korsningen/rondellen finns inget, varken en cykelpassage 
eller övergångställe.   
 
Bedömning 
Förvaltningen ser behovet av en cykelöverfart med övergångställe på 
den aktuella platsen. Då korsningen ligger på en prioriterad 
huvudcykelväg är planen att denna korsning skall ha en cykelöverfart 
samt ett övergångställe då Fyllerydsvägen har frekvent 
motorfordonstrafik och linjebusstrafik. 
    
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 156 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-10 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Pär Wallin 
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§ 207 Dnr 2022-00263 
 

Medborgarförslag om gång- och cykelbro över väg 
37 norr om Norremarks-rondellen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget och ser positivt på detsamma 
samtidigt som vi konstaterar att RV 37 är Trafikverkets väg. Vi kommer 
att bevaka möjligheterna till liknande åtgärd i samband med 
diskussionerna vi har med verket och i samband med en kommande 
ombyggnation av Norremarksrondellen. 
 
Bakgrund 
Medborgare har inkommit med rubricerat förslag då vederbörande 
upplevt svårigheter med att korsa RV 37 mellan Norremarks 
handelsområde och Älgvägen. 
 
Bedömning 
Förvaltningen konstaterar att det finns en planskild korsning för 
oskyddade trafikanter under RV 37 redan idag mellan Norremarks 
handelsområde och Älgvägen. Denna ligger i Deltavägens förlängning ca 
250 meter norr om Coop. Befintlig planskildhet kan dock upplevas ligga 
för långt ifrån vissa målpunkter varför ytterligare möjlighet till 
planskildheter kommer att bevakas i samband med kommande 
ombyggnation av Norremarksrondellen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 157 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-10 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren  
Kommunstyrelsen 
Pär Wallin 
Per-Olof Löfberg 
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§ 208 Dnr 2022-00240 
 

Yttrande till KS över remiss gällande trerörssystem 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att skicka med följande kommentarer på 
remissen gällande framtidens avloppsystem: 
 
- Vad framtidens avloppssystem innebär för Växjö behöver breddas till 
att omfatta hela VA systemet med ett tydligt syfte och målsättning.  
 
- Det är viktigt att även involvera fastighetsbolag då det även till stora 
delar handlar om hur systemen hanteras inne på fastigheterna. 
 
- I första hand skulle en omvärldsbevakning behövas för att kartlägga 
olika befintliga system och dess möjligheter. 
 
Bakgrund 
En skrivelse "Inför framtidens avloppssystem vid nybyggnation i Växjö 
kommun" har kommit till kommunstyrelsen 2022-08-17 och önskar 
tekniska nämndens synpunkter. 
 
Syftet med skrivelsen är att utreda metoder för ett mer effektivt 
nyttjande av vattenresurser och fokuserar på hanteringen av 
avloppsfraktionerna matavfall, gråvatten och toalettvatten (tre rörs 
system). Andemeningen i skrivelsen är att hushålla med 
vattenresurserna och för att göra det behöver fler delar av VA systemet 
ses över då även dagvatten och dricksvattenhanteringen är viktiga. 
 
Att införa system som föreslås i skrivelsen innebära stora investeringar 
likt de som gjorts i Helsingborg. Hanteringen av VA systemen inne på 
fastigheterna måste också belysas då det är en förutsättning för 
helheten. 
 
VA verksamheten står redan inför stora utmaningar framöver gällande 
nya lagkrav och direktiv gällande både dricksvatten och avloppsvatten 
och jobbar med att anpassa verksamheten för att klara dessa samtidigt 
som verksamheten skall ta höjd för den ökade befolkningen inom 
kommunen. Investeringsbehov och utredningsbehov behöver hanteras 
och prioriteras tillsammans med verksamhetens behov för att 
upprätthålla nya lagkrav och direktiv.  
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Bedömning 
Det är viktigt att följa utvecklingen och vara öppen för nya lösningar och 
möjligheter att hantera framtidens VA system. Genom att studera några 
kommuner som kommit långt med olika tekniker och lösningar kan vi få 
en ökad kunskap om vad de har för effekt och om de kan appliceras på 
VA verksamheten i Växjö. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-12-01 § 159 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-11-10 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Malin Engström 
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§ 209 Dnr 2022-00005 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen 
 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut som de har fattat på 
delegation av tekniska nämnden. Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 
37 § får en nämnd ge anställda hos kommunen i uppgift att besluta i 
stället för nämnden i vissa ärenden.    
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut SBF okt - nov 2022 
Redovisning av delegationsbeslut trafik- och gatuavdelningen nov 2022 
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§ 210 Dnr 2022-00007 
 

Redovisning av arbetsutskottets protokoll 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen 
 
Bakgrund 
Arbetsutskottets protokoll har skickats ut till ledamöter och ersättare i 
tekniska nämnden 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll tekniska nämndens arbetsutskott 2022-12-01 
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§ 211 Dnr 2022-00006 
 

Redovisning av meddelanden till tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. Handlingarna motiverar inget 
ytterligare beslut. 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden går igenom handlingar som har kommit in till 
nämnden för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 
• Beslut 2022-11-22 § 198 
• Beslut 2022-11-08 § 337 

 
Byggnadsnämnden 
• Beslut 2022-10-26 § 196 
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§ 212 Dnr 293931 
 

Övriga frågor 

Tekniska nämndens beslut 
Gunilla Dahlgren (S) frågar vad som kommer att hända med det gamla 
stationshuset. 
Förvaltningschefen svarar att det är Jernhusen som äger byggnaden och 
beslutar om vad som ska hända med den.  
 
Marta Elena Arciniega Sandberg (M) meddelar att hennes ersättning för 
november inte blivit godkänd.  
Maeleine Karlsson lovar att tillstyrka de ersättningar som finns i 
systemet i nästa vecka. 
 
Ingemar Ljungcrantz (M) undrar om det finns möjlighet att köpa loss de 
paddor man haft.  
Madeleine Karlsson svarar att paddorna ska lämnas tillbaka och kommer 
att fördelas om inom kommunen där behov finns. 
 
Ingemar undrar också om legitimationerna som man haft för att komma 
in på vån 3 i kommunhuset ska lämnas tillbaka.  
Madeleine Karlsson svarar att de ska lämnas till resp gruppledare. 
 
Sofia Stynsberg visar bildspel från åren som gått med tekniska nämnden 
och tackar därefter nämnden för allt fint arbete och avslutar därmed det 
sista nämndsmötet med tekniska nämnden. 
 
 

 
 


