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Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 
Plats och tid Samlingssalen, Sundets avloppsreningsverk,  

klockan 14:00 – 16:26 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Sofia Stynsberg (M), ordförande § 132 – 144 
Ingemar Ljungcrantz (M) § 133 – 143 
Claes Bromander (C), 1:e vice ordförande 
Tony Lundstedt (S), 2:e vice ordförande 
Budimir Simic (M) 
Lars-Göran Svensson (M) § 132 – 134 
Martin Elovsson (M) § 134 – 143 
Martha Elena Arciniega-Sandberg (M) 
Kaj-Mikael Petersson (KD) 
Annika Schilling (L) 
Cheryl Jones-Fur (MP) 
Gunilla Dahlgren (S) 
Carl-Olof Bengtsson (S) 
Kjell Olsson (S) 
Ann-Kristin Lindquist (S) 
Johnny Werlöv (V) § 132 – 138 
Anna Tillman (S) § 139 – 143 
Michel Bergendorff (SD) 

  
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Gudrun Holmberg (C) 
Ingemar Ljungcrantz (M) § 132 - 144 
Maria Svensson (M) 
Martin Elovsson (M) § 132 - 134 
Peter Holmgren (MP) 
Anna Tillman (S) § 132 – 138 
Karolina Allgulin (V) § 132 – 138 

 
Tjänstepersoner 

 
Per Sandberg, förvaltningschef 
Malin Engström, avdelningschef 
Per-Olof Löfberg, avdelningschef 

 
Övriga 
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Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Daniel Erikson 

Ordförande Sofia Stynsberg 

Justerare Tony Lundstedt 

Justerade paragrafer § 132–144 

Ajournering 15:55 – 16:08 för paus 

Anmärkning Nämnden beslutade att lägga till ärende § 144 
Beslut om medfinnansiering på dagordningen. 
 
Ärendena behandlades i följande ordning: § 132, 
137, 139, 144, 133 – 136, 138, 140 -143 
 
Sofia Stynsberg (M) lämnade mötet 14:13 efter § 
144. Claes Bromander (C) tog över som 
ordförande. 
 
Lars-Göran Svensson (M) lämnade mötet 15:55 
under § 134 
 
Johnny Werlöv (V) och Karolina Allgulin (V) 
lämnade mötet 16:19 efter § 138 
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§ 132 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 
nämnden beslutade på mötet. 
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§ 133 Dnr 294032 
 
Allmänhetens frågestund 

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

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Ledamöter, avdelningschefer och förvaltningschef informerade om 
aktuella händelser. 
 
Malin Engström, avdelningschef informerade bland annat om: 
- Kontinuitetsplan för vatten och avlopp 
- Beredskap vid kemisk olycka vid våra vattentäkter 
- Beredskap för bränsletillgång 
- Avtal gällande biogas till kollektivtrafiken 
 
Per-Olof Löfberg, avdelningschef informerade om: 
- Vägbeläggningar 
- Parkeringsavgifter 
- Elsparkcyklar 
 
Per Sandberg, förvaltningschef, informerade om: 
- Rengöring av Bäckgatan/Klostergatan 
- Krisberedskap 
- Utveckling Nylanda 
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§ 135 Dnr 2020-00083 
 
Information om investeringsprojekt 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschef informerade om det aktuella läget. 
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§ 136 Dnr 2018-00172 
 
Information om SSAM, Södra Smålands Avfall & Miljö 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschef informerade om det aktuella läget. 
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§ 137 Dnr 2022-00080 
 
Budgetuppföljning för internbudget 2022 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna innehållet i delårsrapporten 
per augusti månad 2022 med prognos för helår. 
 
Bakgrund 
I delårsrapporten beskrivs nämndens verksamhet i förhållande till 
internbudget 2022 och dess koncernövergripande riktningsmål. 
 
Omfattning 
Delårsrapporten omfattar uppföljning av koncernövergripande 
riktningsmål, ekonomiskt utfall såsom driftredovisning och investerings-
redovisning per augusti månad samt en prognos för helåret 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2022-09-08 § 112 
Förvaltningschefens förslag till beslut, 2022-09-02 
Delårsrapport per augusti 2022, tekniska nämnden 
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§ 138 Dnr 2022-00111 
 
Uppföljning av parkeringsintäkter och 
biogasförsäljning 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen informerade om den ekonomiska redovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndredovisning september för parkeringsintäkter och 
biogasförsäljning 
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§ 139 Dnr 2021-00158 
 
Beslut om justering av investeringsbudget  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att justera och utöka investeringsbudgeten 
2020–2022 för den taxefinansierade verksamheten VA enligt nedan. 
Endast justerade huvudprojekt är redovisade. 
 
Projekt 8612 Höjd driftsäkerhet, tidigare beslut 22 000 000 kronor, 
justerad investeringsvolym 95 600 000 kronor. 
Projekt 8615 Lokaler, tidigare beslut 7 000 000 kronor, justerad 
investeringsvolym 10 450 000 kronor. 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden beslutade i februari 2020 om förvaltningens treåriga 
investeringsbudget för den taxefinansierade verksamheten och fördel-
ningen inom aktuella huvudprojekt. För att investeringsbudgeten skall 
stämma överens med beslutade projektplaner behöver den justeras och 
utökas. 
 
I samband med projektering och utredning kring bräddningsmagasinet 
vid Sundet har projektet utvecklats från en enklare lösning till en mer 
komplett anläggning. Den första kalkylen som gjordes var en uppskatt-
ning på en enkel anläggning. Men efter utredningar kommer det inte att 
fungera utan styrning samt att driftsäkrare lösningar behövs vilket 
driver kostnaden. 
 
Även kostnaden för förrådet vid Ekeberg har blivit dyrare än kalkylerat 
pga. ökade kostnader och tillkommande delar. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-09-08 § 113 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-08-26 
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§ 140 Dnr 2021-00309 
 
Beslut om revidering av delegationsordning 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att revidera delegationsordningen gällande 
nytecknande av hyresavtal samt godkännande av investering i lokaler, 
enligt föreslagen modell. 
 
Bakgrund 
Lokalförsörjningsavdelningen har identifierat att nämndernas delega-
tionsordningar gällande nytecknande och uppsägning av hyresavtal för 
lokaler samt godkännande om att genomföra investeringar i befintliga 
lokaler ser väsentligt olika ut från nämnd till nämnd. 
 
Förslaget är att likrikta delegationsordningarna för samtliga nämnder 
samt förtydliga vad som delegeras till respektive förvaltningschef. 
 
Bedömning 
För att få en enhetlig hantering och en tydlighet i vad som delegeras 
från nämnd till förvaltning föreslås att delegation ges till förvaltnings-
chef i enlighet med Bilaga 1 - Förslag till ny skrivning i delegations-
ordningen. 
 
Förslaget ersätter nuvarande punkt och formulering i delegations-
ordningen: "Tecknande av hyresavtal inom ramen för beslutad budget 
samt uppsägning av hyresavtal." 
 
Bedömningen är att en revidering av delegationsordningarna kommer 
att underlätta ett konsekvent arbetssätt och bidra med en kvalitets-
säkring i beslutsprocessen gällande lokalärenden, genom att man skapar 
en tydlighet för berörda parter. 
 
Kommentaren i tabellen är en nuvarande formulering i kommun-
styrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsen granskar redan idag 
alla nya hyreskontrakt som tagits på delegation till chefen för 
lokalförsörjningsavdelningen via kommunchefen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-09-08 § 114 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-08-22 med bilaga 1 
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§ 141 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 2022-09-08 
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§ 142 Dnr 2022-00005 
 
Redovisning av delegationsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar redovisningen av delegationsbesluten. 
Redovisningen motiverar inget ytterligare beslut. 
 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut som de har fattat på 
delegation av tekniska nämnden. Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 
37 § får en nämnd ge anställda hos kommunen i uppgift att besluta i 
stället för nämnden i vissa ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut SBF augusti 2022 
Redovisning av delegationsbeslut trafik- och gatuavdelningen augusti 
2022 
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§ 143 Dnr 293931 
 
Övriga frågor 

Inga övriga frågor som föranledde några beslut. 
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§ 144 Dnr 2022-00158 
 
Beslut om medfinansiering till trafiksäkerhets-
åtgärder på Evedalsvägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ge ett investeringsbidrag till Evedal 
Kronoberg nya samfällighetsförening uppgående till 10 procent av 
investeringssumman för anläggande av trafiksäkerhetsåtgärder på 
Evedalsvägen. 
 
Bakgrund 
Evedal Kronoberg nya samfällighetsförening har till tekniska nämnden 
inkommit med en skrivelse i rubricerat ärende. Föreningen ansöker om 
ett investeringsbidrag för anläggande av trafiksäkerhetsåtgärder på 
Evedalsvägen. Åtgärderna är kostnadsberäknade till 225 000 kronor och 
föreningen söker 50 procent i kommunal finansiering. 
 
Sammanfattning 
Finansiering sker inom ram och åtgärderna kommer leda till lägre 
hastigheter på vägen, vilket kommer bidra till gynnsam påverkan för de 
boende utmed vägen samt höjd trafiksäkerhet bland berörda trafikanter. 
 
Bedömning 
Nämnden konstaterar att kommunen är del av samfällighetsföreningen 
till 5 procent och kommer därigenom att ta 5 procent av investerings-
kostnaden vid anläggandet av trafiksäkerhetsåtgärderna. 
 
Utöver detta anser nämnden att Evedalsvägen är en viktig länk i det 
prioriterade, drygt 4 mil långa, gång- och cykelstråket runt Växjö stad. 
Vägen utgör dessutom en viktig förbindelse mellan tre av Växjös stora 
besöksmål, Kronobergs slottsruin, Hissö och Evedalsorådet. Av denna 
anledning anser nämnden att ett ytterligare investeringsbidrag på 
5 procent skulle vara motiverat för genomförandet av rubricerade 
åtgärder, dvs ett investeringsbidrag på totalt 10 procent av investerings-
kostnaden. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Evedal Kronoberg nya samfällighetsförening 
 
För kännedom 
Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-09-22 § 119 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-09-05 
Skrivelse från samfällighetsföreningen 
 


	Val av justerare
	Tekniska nämndens beslut
	Bakgrund

	Allmänhetens frågestund
	Bakgrund

	Information till nämnden
	Tekniska nämndens beslut
	Bakgrund

	Information om investeringsprojekt
	Tekniska nämndens beslut
	Bakgrund

	Information om SSAM, Södra Smålands Avfall & Miljö
	Tekniska nämndens beslut
	Bakgrund

	Budgetuppföljning för internbudget 2022
	Tekniska nämndens beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Uppföljning av parkeringsintäkter och biogasförsäljning
	Tekniska nämndens beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Beslut om justering av investeringsbudget
	Tekniska nämndens beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Beslut om revidering av delegationsordning
	Tekniska nämndens beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Redovisning av arbetsutskottets protokoll
	Tekniska nämndens beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Redovisning av delegationsbeslut
	Tekniska nämndens beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Övriga frågor
	Beslut om medfinansiering till trafiksäkerhetsåtgärder på Evedalsvägen
	Tekniska nämndens beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag


