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§ 178 Dnr 293863  
 

Justering av protokoll 

Tekniska nämndens beslut 
Arbetsutskottet utser Tony Lundstedt (S) till att justera protokollet. 
 
Bakgrund 
Arbetsutskottet ska besluta vem som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
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§ 179 Dnr 294032  
 

Allmänhetens frågestund  

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

Information från ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet och från tekniska förvaltningen 

Tekniska nämndens beslut 
Ordförande Sofia Stynsberg informerar om att hon varit på 
hedersbelöningen på Konserthuset då tekniska förvaltningen hade med 
en person som varit anställd i Växjö kommun i 25 år.  
Sofia informerar också om att KS just nu gör studiebesök på olika 
företag i kommunen och många frågor och synpunkter kommer fram.  
 
Gustaf Bergström (KD) tackar för det nya övergångstället på Hovshaga 
som nu är klart.  
 
Cheryl Jones Fur (MP) informerar om att det har varit en 
kommunalrådsberedning gällande Framtida Sundet och 
Förvaltningsplan för Växjösjöarna och att man var positiv till planerna. 
Tekniska nämnden kommer att få information om detta i december.  
 
Per Sandberg, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 
sedan 1 oktober, presenterar sig. Per har varit förvaltningschef 
sammanlagt i 22 år varav 12 år i förvaltningen arbete och välfärd. Den 
nya förvaltningen startar den 1 januari och på nämnden i december 
presenteras den nya organisationen.  
Sofia Stynsberg hälsar honom välkommen! 
 
Malin Engström, förvaltningschef, informerar om att det varit besiktning 
på Bäckaslöv under torsdagen och att man snart öppnar sträckan från 
Söderleden till bron vid Sambandsvägen.  
Malin informerar också om att grävningen under riksväg 30 vid Nylanda 
snart är klar och att det har gått bra.  
Hon informerar också om att det är mycket på gång i förvaltningen just 
nu med uppsättning av granar och juldekorationer.  
 
Carl-Olof Bengtsson (S) undrar hur det går med elsparkcyklarna samt 
hur det går med kostnadsfrågan för arbetet vid Nylanda.  
Malin Engström svarar att vad gäller Nylanda så ville man först se hur 
grävningen fortlöpte och att frågan kommer tas upp efter nyår.  
Per Sandberg svarar att man har träffat företaget Ryde och haft ett bra 
möte med dem. Man pratade bl a om att ha en period fritt från 
elsparkcyklar i vinter då det innebär svårigheter för snöskottningen. 
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Per-Olof Löfberg ska träffa dem igen i nästa vecka. Man tittar nu på 
ordningsföreskrifter och en avtalskonstruktion innehållande 
uppställningsplatser, taxor, hastighetsbegränsning på vissa områden och 
en begränsning av antalet elsparkcyklar.  
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§ 181 Dnr 2020-00083  
 

Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 
2020-2022 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Fyra av tekniska nämndens balansräkningsenheter (skattefinansierat, 
VA, biogas och teknisk produktion) har sin egen ram för 
kapitalkostnadskonsekvenser som grund för nämndens löpande beslut 
om enskilda projekt under programtiden. 
 
Reviderad lista för huvudprojekt inom skattefinansierat, VA och biogas 
bifogas informationsärendet. 
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§ 182 Dnr 2018-00172  
 

Information om Södra Smålands Avfall och Miljö 
(SSAM)  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Jessica Cedervall, VD för SSAM, har lämnat följande information: 

- Det har varit ett ärende i media om en hund som kommit in på 
området i Häringetorp genom hål i stängslet och sedan ramlat 
ner i en lakvattendamm. Man har nu påbörjat arbetet med att 
byta ut staketet.  

- Det har varit en felaktig hantering av träavfall på Häringetorp. 
Man har haft en dialog med miljö och hälsa om att ta emot den 
typen av material och fått åtgärder man skulle göra men inte 
gjort. Nu har man vidtagit åtgärder och återupptar arbetet när 
alla åtgärder är genomförda.  
 

Lars-Göran Svensson (M) undrar hur trycket är nu på SSAM:s 
kundtjänst. 
Malin Engström, förvaltningschef, svarar att det är bättre nu med ett 
jämnare flöde men att det förekommer pucklar.  
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§ 183 Dnr 2021-00285  
 

Internbudget 2022, tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden fastställer Internbudget 2022, tekniska nämnden. 

Tekniska nämnden fastställer dessutom justering av 
investeringsbudgeten för skattekollektivet enligt bifogat förslag till 
fördelning av investeringsmedel på huvudprojektnivå. 
 
Tabellen nedan visar enbart justeringen av investeringsbudgeten. 
 
Huvudprojekt Tidigare beslutad 

investeringsvolym 
(tkr) 

Justerad 
investeringsvolym 
(tkr) 

Om och tillbyggnad 
av offentlig belysning 

21 400  27 400 

 
Reservation 
Socialdemokraterna, genom Tony Lundstedt (S), och Vänsterpartiet, 
genom Johnny Werlöv (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Tony Lundstedts yrkande.           
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har antagit budget för Växjö kommun 2022 med 
plan för 2023 och 2024. Det återstår för nämnderna att fastställa 
internbudget inom ramen för fullmäktiges beslut.  
 
Tekniska nämnden har inför 2022 erhållit en ramökning på 0,5 miljoner 
för att öka takten för utbyte till LED belysning och då utbytet är en 
investering genererar ramökningen en ökning av investeringsutrymmet 
med 6 miljoner. Tekniska nämndens investeringsbudget har därmed 
justerats avseende totalvolym och ökningen har lagts till huvudprojektet 
Om och tillbyggnad av offentlig belysning. 
 
Beslutsunderlag 
Malin Engström, förvaltningschef, ger en övergripande presentation av  
förslaget till tekniska nämndens internbudget 2022. Hon visar på de 
ekonomiska förutsättningarna för drift samt kapitalkostnad och 
investeringar. Man har fått en ökad ram för 2022 jämfört med 2021. Hon 
presenterar även de processer och uppdrag som tekniska nämnden 
föreslagits att arbeta med under 2022. De mest aktuella är processerna 
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Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätorter och landsbygd 
samt Möjliggöra en aktiv fritid.  
 
Avdelningscheferna Fredrik Ivarsson, avd. projekt och utveckling, Per-
Olof Löfberg, trafik och gatuavdelningen, Emma Demitz-Helin, avd. 
natur och gestaltning samt Malin Engström, VA-avdelningen, 
presenterar sin respektive verksamhet och dess uppdrag och projekt 
med koppling till Internbudget 2022.  
 
Arbetsutskottet har i § 151/2021 föreslagit att tekniska nämnden 
fastställer Internbudget 2022, tekniska nämnden, enligt dokumentet. 
Tekniska nämnden fastställer dessutom justering av 
investeringsbudgeten för skattekollektivet enligt bifogat förslag till 
fördelning av investeringsmedel på huvudprojektnivå. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 2 november 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogades 
dokumentet Internbudget 2022, tekniska nämnden 
 
Yrkanden 
Tony Lundstedt (S), med instämmande av Johnny Werlöv (V) och Carl-
Olof Bengtsson (S), yrkar bifall till eget förslag med följande tillägg vad 
gäller uppdragen. 
 
- Underlätta ytterligare för att vintertid kunna använda miljösmarta 

transportmedel, såsom cykel och kollektivtrafik. Särskilt fokus bör 
läggas på anslutningsvägar till stora cykelstråk och möjligheten att 
ta sig till busshållplats.  

- Ta fram förslag på promenadstråk utanför Växjö tätort.  
- Se över belysning på kommunens lekplatser, i syfte att öka 

nyttjandemöjligheten.  
- Ta fram en plan och intensifiera arbete med att göra fler lekplatser 

tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.   
- Driften av grönytorna ska behållas i egen regi. I syfte att öka 

hållbarheten och minskad sårbarhet under högsäsong ska ett förslag 
för att avropa gröna tjänster inom ramavtal utformas så att flera 
olika entreprenörer kan anlitas vid behov.  

- Starta en kampanj i samarbete med utbildningsförvaltningen riktad 
mot barn i de nedre åldrarna om vad man får spola ner i toaletten i 
syfte att minska kostnaderna för drift och underhåll på VA-nätet. 
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Cheryl Jones Fur (MP), med instämmande av Claes Bromander (C), Kaj-
Mikael Petersson (KD), Lars-Göran Svensson (M), Marta-Elena Sandberg 
(M) och Sofia Stynsberg (M), yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg ställer Tony Lundstedts yrkande med bifall 
till eget förslag mot Cheryl Jones Furs yrkande om bifall till liggande 
förslag och finner att tekniska nämnden beslutar enligt liggande förslag.        
 
Socialdemokraterna, genom Tony Lundstedt (S), och Vänsterpartiet, 
genom Johnny Werlöv (V), lämnar en reservation mot beslutet till 
förmån för Tony Lundstedts yrkande.  
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Förvaltningschefen 
Kommunstyrelsen 
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§ 184 Dnr 2021-00150  
 

Information om delårsrapport per oktober 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  

Malin Engström, förvaltningschef, informerar om den ekonomiska 
uppföljningen för Delårsrapport per oktober 2021.       
Delårsrapporten lämnades in till KS den 11 november.  
Man tror att man håller budgeten för helåret och prognosen är 0. Det 
som gör att man klarar budgeten är att man inte hunnit med allt man 
tänkt och att man har vakanta tjänster.  
 
Negativa avvikelser är:  
-   Parkeringsintäkter 
-   Biogas  
-   Avbrutet projekt – busskörfält 
 
Positiva avvikelser är:   
-   Mindre kapitalkostnader än budgeterat 
-   Vakanta tjänster 
 
VA prognostiserar ett överskott på 16 miljoner för:  
-   Högre intäkter än budget 
-   Mindre kapitalkostnader 
-   Uppskjutna underhållsåtgärder 
-   Vakanser 
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§ 185 Dnr 2021-00296  
 

Projekt Beläggningsprogram 2022 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt 
Beläggningsprogram 2022, enligt projektplan. 
 
Bakgrund 
Årlig asfaltsinvestering för förbättring av kommunens gator, gång- och 
cykelvägar samt trottoarer. Som investeringsgrund har en detaljerad 
tillståndsbedömning som utförts av teknikkonsultföretaget Ramböll 
använts och dokumentation av samtliga ytor har skett med bild och 
befintligt tillstånd. Samtliga ytor har bedömts och åtgärder har 
tidsbestämts för att beläggningen inte ska försämras från ett nuläge. 
Huvudgatunätet har störst slitage på grund av hög trafikmängd och där 
finns också de största behoven. 
När det gäller våra oskyddade trafikanter har kommunen de senaste 
åren satsat mycket på cykelvägar medan satsningar på trottoarer har 
varit eftersatt och även här finns ett fortsatt stort behov. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 146/2021 föreslagit att tekniska nämnden 
beslutar om genomförande av investeringsprojekt Beläggningsprogram 
2022, enligt projektplan. 
  
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 20 oktober 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att målet 
är att tekniska förvaltningens arbete resulterar i ett effektivt, 
trafiksäkert och hållbart transportsystem samt att andelen av 
kommuninvånarnas resor som sker till fots, med cykel eller med 
kollektivtrafik ska öka. Ingen driftkostnadseffekt beräknas knutet till 
investeringen. 
 
Konsekvensanalys  
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) 6 500 tkr 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Ja, huvudprojekt 8271 – 
Beläggningsprogram 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Tekniska nämnden 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2021-11-18 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   16 (37) 

 

 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

Ja 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

Ja 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

Ja 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

 
Yrkanden 
Kaj-Mikael Petersson (KD) 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 liggande förslag.  
    
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Per-Olof Löfberg, avdelningschef 
Ken Johansson, projektledare 
Kristoffer Mårtensson, verksamhetsutvecklare 
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§ 186 Dnr 2021-00297  
 

Projekt LED-belysning 2022 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt 
LED-belysning 2022, enligt projektplan. 
 
Bakgrund 
Kommunen har cirka 24 000 stycken gatubelysningspunkter varav        
15 000 stycken är gamla energi- och underhållskrävande 
högtrycksnatriumarmaturer. Vid inventeringen har det visat sig att det 
för en del gamla armaturer inte finns några reservdelar på marknaden. 
Detta problem väntas öka med tiden, allteftersom utrustningen blir 
äldre. Reservdelsgaranti saknas på anläggningarna. Det är därför av stor 
vikt att i snabb takt genomföra byten av de gamla armaturerna. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 147/2021 föreslagit att tekniska nämnden 
beslutar om genomförande av investeringsprojekt LED-belysning 2022, 
enligt projektplan. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 20 oktober 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att syftet 
är att succesivt förnya belysningsarmaturbeståndet och därmed minska 
underhållskostnader och miljöpåverkan. EU har kommit med ett 
utfasningsdirektiv där det blir förbud att tillverka de flesta 
högtrycksnatriumarmaturer fr o m i år. Det innebär att uttjänta gamla 
armaturer måste ersättas med LED-armaturer som har ett vitt ljus 
istället för högtrycknatriumarmaturernas gul/bruna-ljus och det 
kommer bli aktuellt att flytta runt och samla liknande armaturer vilket 
leder till höga underhållskostnader. Det är viktigt att öka utbytestakten 
och ta hänsyn till återstående livslängd för att undvika stigande 
underhållskostnader. Livslängden på nya led-armaturer är cirka 20 år. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) 6 250 tkr 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Ja, huvudprojekt 8272 – 
Om/tillbyggnad offentlig 
belysning 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Tekniska nämnden 
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Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

Ja 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

Ja 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

Ja 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

 
Yrkanden 
Kaj-Mikael Petersson (KD) med instämmande av Claes Bromander (C), 
Marta-Elena Sandberg (M) och Carl-Olof Bengtsson (S) 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 liggande förslag.      
 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Per-Olof Löfberg, avdelningschef 
Anna Bengtson, projektledare 
Kristoffer Mårtensson, verksamhetsutvecklare 
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§ 187 Dnr 2021-00135  
 

Projekt för ny renshantering Sundet 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt 
Renshantering Sundet, enligt projektplan. 
 
Bakgrund 
Sundets avloppsreningsverk invigdes 1994 och har sedan starten haft två 
stycken inloppsgaller (3 mm) i var sin inloppskanal för hantering av 
inkommande avloppsvatten. Dessa är nu mekaniskt slitna och tekniskt 
föråldrade. Detsamma gäller för det extern-slamgaller (3 mm) som tar 
hand om inkommande externslam och som monterades 2005.  
 
Då medborgarna i hög grad ändrat sina levnadsvanor under åren har 
mängden material som vi kallar rens ökat och till viss del ändrat innehåll. 
Numera kommer det mycket våtservetter och tops till våra reningsverk 
och detta ställer oss inför nya utmaningar som kräver viss annan 
utrustning. De rensgaller vi har idag klarar ej av den nya typen av rens. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 148/2021 föreslagit att tekniska nämnden 
beslutar om genomförande av investeringsprojekt Renshantering Sundet, 
enligt projektplan. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 27 oktober 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
rensgallernas uppgift består i att avlägsna grövre föroreningar från 
inkommande avloppsvatten respektive inkommande externslam. Det 
avskilda materialet tvättas och pressas för vidare transport till 
förbränning. En effektiv avskiljning krävs för att undvika driftstörningar, 
onödigt slitage och manuellt arbete med att rensa bort skräp/ 
ovidkommande material längre fram i processen. I dagsläget har vi 
problem med stora mängder trasor, tops och annat i hela anläggningen 
(sedimenteringsbassänger, rötkammare, slutavvattning…) och en tidig 
effektiv avskiljning kommer att förbättra även för efterföljande steg.  
Då mängden fast material i form av våtstarka servetter, trasor, tops, 
textila material mm stadigt ökar ställs högre krav på effektiv 
rensgodshantering. Samtidigt ska tillräckligt hydraulisk kapacitet finnas 
att ta emot avloppsvatten till Sundet. 
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I projektet ingår byte av utrustning både på avloppsvattenlinjerna och 
externsamlinjen, till effektivare galler med högre avskiljningsgrad och 
effektivare teknisk konstruktion. Dessutom vill vi på inrådan från dom 
leverantörer vi bett inkomma med lösningar byta ut transportörer samt 
rens tvättar detta medför en viss ökning i projektkostnad. Orsaken till 
att byta transportörer och tvättar är att dom effektivare rensgallren 
förväntas ge mer rens och osäkerhet föreligger angående befintlig 
utrustnings maxkapacitet. Genom dessa förändringar avses en väsentlig 
förbättring av arbetsmiljön och minskning av driftstörningar uppnås. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) 5 500 tkr 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Ja, huvudprojekt 8612 – Förhöjd 
driftsäkerhet avloppsverk 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Tekniska nämnden 

 
 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

Ja 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Malin Engström, VA-chef 
Mårten Berggren, projektledare 
Jörgen Toll, projektledare 
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§ 188 Dnr 2021-00278  
 

Yttrande gällande motion från (S) om att upprätta 
ett regelverk för elsparkcyklar i Växjö kommun 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen 
med att arbete redan pågår avseende möjligheten att reglera 
verksamheten med uthyrning av elsparkcyklar genom s.k. 
avsiktsförklaringar, upplåtelse av allmän platsmark enligt Ordningslagen 
eller dylikt. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna, genom Tony Lundstedt (S), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Tony Lundstedts yrkande.      
 
Bakgrund 
Med anledning av att ett första företag nu valt att etablera 
uthyrningsverksamhet av elsparkcyklar i Växjö tätort så har 
Socialdemokraterna inkommit med en motion i ärendet. I motionen 
föreslår motionärerna att Tekniska nämnden skall få i uppdrag att ta 
fram ett regelverk för användandet av elsparkcyklar i Växjö samt att 
Växjö kommun tar fram lämpliga sanktioner om inte regelverket följs. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 152/2021 föreslagit att tekniska nämnden 
besvarar remissen med att arbete redan pågår avseende möjligheten att 
reglera verksamheten med uthyrning av elsparkcyklar genom s.k. 
avsiktsförklaringar, upplåtelse av allmän platsmark enligt Ordningslagen 
eller dylikt. 
  
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 18 oktober 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
tekniska nämnden och förvaltningen redan håller på att undersöka 
möjligheten till reglering av rubricerad verksamhet genom s.k. 
avsiktsförklaringar, upplåtelse av allmän platsmark enligt Ordningslagen 
eller dylikt.  
 
Förvaltningen har även involverat kommunens jurister i fallet för att 
undersöka möjligheten till reglering. Enligt juristerna är det inte möjligt 
att skapa ett eget kommunalt regelverk med vitessanktioner för just 
dessa elsparkcyklar. Beslut om viten är ingripande beslut för en adressat 
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och med den typen av beslut är man inne i gränslandet till straffrätten 
varför de måste ha tydlig grund i lagstiftning.  
 
I övrigt är inga konsekvenser kända i nuläget i enlighet med 
konsekvensanalysen. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) - 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

- 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

- 

 

Inga kända ekonomiska konsekvenser i nuläget då ärendet fortfarande 
är i utredningsfasen. 

 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

- 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

- 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

- 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

- 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

- 

 
Inga kända konsekvenser i nuläget. 
 
Yrkanden 
Tony Lundstedt (S) yrkar bifall till motionen.       
 
Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg ställer Tony Lundstedts yrkande om bifall 
till motionen mot liggande förslag och finner att tekniska nämnden 
beslutar enligt liggande förslag.        
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Socialdemokraterna, genom Tony Lundstedt (S), lämnar en reservation 
mot beslutet till förmån för Tony Lundstedts yrkande.  
   
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Trafikplaneringschef 
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§ 189 Dnr 2021-00271  
 

Yttrande gällande medborgarförslag om skatepark i 
Lammhult 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget med att det i dagsläget inte är aktuellt att bygga en 
skatepark i Lammhult. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har inkommit med en remiss till tekniska nämnden 
och kultur- och fritidsnämnden för att yttra sig över ett 
medborgarförslag om att anlägga en skatepark i Lammhult. 
Förslagsställaren menar att många barn i Lammhult vill ha en skatepark. 
Det blir en bra mötesplats och ett roligt sätt att röra på sig. 
  
En ny skatepark i Lammhult ingår inte i förslag till investeringsplan 2020 
- 2022 för tekniska förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i §153/2021 föreslagit att tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget med att det i 
dagsläget inte är aktuellt att bygga en skatepark i Lammhult. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 20 oktober 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
tekniska förvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte är 
aktuellt med en skatepark i Lammhult. Om en sådan ska byggas måste 
omprioriteringar göras inom befintlig investeringsplan.  
 
Våra befintliga aktivitetsplatser används flitigt och vi ser ett behov av att 
utveckla de vi har och anlägga fler, inte minst olika aktivitetsplatser.  
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. När 
arbetet med en handlingsplan för aktivitetsplatser är klart har vi ett 
bättre planeringsunderlag för att bedöma behov och prioritera i vilka 
områden dessa behövs.  
 
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.  
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Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) 2000’ – 4000´/  
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), 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/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på tillgänglighet 
(ja/inte tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

 
 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
Stadsträdgårdsmästaren 
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§ 190 Dnr 2021-00279  
 

Yttrande gällande skrivelse om skatepark/ 
aktivitetspark i Gemla 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara skrivelsen 
med att det i dagsläget inte är aktuellt att bygga en skatepark eller 
aktivitetspark i Gemla. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har inkommit med en remiss till tekniska nämnden 
och kultur- och fritidsnämnden för att yttra sig över en skrivelse om att 
anlägga en skate- eller aktivitetspark i Gemla. Förslagsställaren menar 
att många idag åker till skateparken på Spetsamossen för att barnen ska 
kunna utvecklas inom de intressen som kopplas till en skatepark. Gemla 
är en tillväxtort och för att ha en fortsatt utveckling i bygden är det 
viktigt att vi har fritidsområden som även gynnar barnen. Vidare menar 
man att det är en hållbarhetsfråga avseende transporter, integration och 
för att få barn att undvika brott och droger.  
  
En ny skate- eller aktivitetspark i Gemla ingår inte i tekniska 
förvaltningens nuvarande investeringsplan. I investeringsplanen finns 
med en upprustning av Stocköparken inklusive lekplats, möjligen finns 
utrymme att göra något även för äldre barn i samband med detta. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 154/2021 föreslagit att tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktige att besvara skrivelsen med att det i dagsläget inte är 
aktuellt att bygga en skatepark eller aktivitetspark i Gemla. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 20 oktober 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
tekniska förvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte är 
aktuellt med en skate- eller aktivitetspark i Gemla. Om en sådan ska 
byggas måste omprioriteringar göras inom befintlig investeringsplan.  
 
Våra befintliga aktivitetsplatser används flitigt och vi ser ett behov av att 
utveckla de vi har och anlägga fler. 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. När arbetet med en handlingsplan för 
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aktivitetsplatser är klart har vi ett bättre planeringsunderlag för att 
bedöma behov och prioritera i vilka områden dessa behövs. 
 
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) 1000’ – 4000´/  
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/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på tillgänglighet 
(ja/inte tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt 

Inte tillämpligt 

 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
Stadsträdgårdsmästaren 
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§ 191 Dnr 2021-00257  
 

Yttrande gällande medborgarförslag om 
aktivitetsplats för barn i Sandsbro 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget med att det i dagsläget inte är aktuellt att bygga en 
aktivitetsplats i Sandsbro. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har inkommit med en remiss till tekniska nämnden 
och kultur- och fritidsnämnden för att yttra sig över ett 
medborgarförslag om att anlägga en aktivitetsplats i Sandsbro. 
Förslagsställaren menar att det inte finns något att göra för barn i 
Sandsbro om man inte längre leker på en lekplats. De önskar att det 
finns mötesplats för barnen med t ex skatepark, agilitybana, fritidsgård 
eller BMX-bana 
  
En ny aktivitetspark i Sandsbro ingår inte i tekniska förvaltningens 
nuvarande investeringsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 155/2021 föreslagit att tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget med att det i 
dagsläget inte är aktuellt att bygga en aktivitetsplats i Sandsbro. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 20 oktober 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
tekniska förvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte är 
aktuellt med en aktivitetsplats med t ex skate, agility eller BMX-bana i 
Sandsbro. Om en sådan ska byggas måste omprioriteringar göras inom 
befintlig investeringsplan.  
 
Våra befintliga aktivitetsplatser används flitigt. Vi ser ett behov av att 
utveckla de vi har och anlägga fler. 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. När arbetet med en handlingsplan för 
aktivitetsplatser är klart har vi ett bättre planeringsunderlag för att 
bedöma behov och prioritera i vilka områden dessa behövs. 
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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) 500’ – 4000´/  
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), 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/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på tillgänglighet 
(ja/inte tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
Stadsträdgårdsmästaren 
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§ 192 Dnr 2021-00206  
 

Medborgarförslag om bullerplank utefter Gösta 
Edströms väg 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden avslår den sökandes önskemål om 
bullerskyddsåtgärder utmed Gösta Edströms väg med anledning av att 
bullervärdena ligger under gällande riktvärden. 
 
Bakgrund 
En medborgare, boende på Gösta Edströms väg Växjö, har inkommit 
med medborgarförslag om bullerplank utefter Gösta Edströms väg. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 156/2021 föreslagit att tekniska nämnden avslår 
den sökandes önskemål om bullerskyddsåtgärder utmed Gösta 
Edströms väg med anledning av att bullervärdena ligger under gällande 
riktvärden. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 23 september 2021 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen 
framgår att trafikbullerkartläggning, från april 2019, visar att den 
beräknade ekvivalenta ljudnivån mot fasad uppgår till 52-57 dBA vid 
fastighet Pelarsalen 1 utmed Gösta Edströms väg. Ljudnivån ligger 
således under de 60 dBA som enligt Boverket utgör ett gränsvärde. 
 
Enligt förordningen, 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3 §, 
bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) --- 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

inte tillämpligt 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Nej 

 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 
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Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

inte tillämpligt 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

inte tillämpligt 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

inte tillämpligt 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

inte tillämpligt 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

inte tillämpligt 

 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Medborgaren 
Trafikplaneringschefen 
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§ 193 Dnr 2021-00243  
 

Medborgarförslag om att sträckan mellan rondeller 
på Kungsgårdsvägen ska hastighetsanpassas 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden avslår den sökandes önskemål om 
hastighetssänkning med anledning av att bullervärdena ligger under 
gällande riktvärden. I övrigt konstaterar vi att trafiksäkerheten är hög på 
berörd sträcka då det finns separerad gång- och cykelväg utmed denna 
del av Kungsgårdsvägen tillsammans med väl avvägda planskildheter för 
oskyddade trafikanter. 
 
Bakgrund 
En medborgare, boende på Segerstadsvägen Växjö, har inkommit med 
medborgarförslag om hastighetssänkning på Kungsgårdsvägen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 157/2021 föreslagit att tekniska nämnden avslår 
den sökandes önskemål om hastighetssänkning med anledning av att 
bullervärdena ligger under gällande riktvärden. I övrigt konstaterar vi att 
trafiksäkerheten är hög på berörd sträcka då det finns separerad gång- 
och cykelväg utmed denna del av Kungsgårdsvägen tillsammans med väl 
avvägda planskildheter för oskyddade trafikanter. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 4 oktober 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
trafikbullerkartläggning, från april 2019, visar att den beräknade 
ekvivalenta ljudnivån mot fasad uppgår till 52-57 dBA vid 
Segerstadsvägen 85. Ljudnivån ligger således under de 60 dBA som 
enligt Boverket utgör ett gränsvärde. 
 
Enligt förordningen, 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3 §, 
bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) --- 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Nej 
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Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

 

 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

inte tillämpligt 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

inte tillämpligt 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

inte tillämpligt 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

inte tillämpligt 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

inte tillämpligt 

 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Medborgaren 
Trafikplaneringschefen 
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§ 194 Dnr 2021-00009  
 

Redovisning av tekniska nämndens arbetsutskotts 
protokoll 4 november 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av arbetsutskottets 
protokoll från den 4 november 2021. 
 
Bakgrund 
Arbetsutskottets protokoll från den 4 november 2021 har skickats ut till 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 
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§ 195 Dnr 2021-00007  
 

Redovisning av delegationsbeslut till tekniska 
nämnden 1 - 31 oktober 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 
under perioden 1 – 31 oktober 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 – 31 oktober 2021. 
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§ 196 Dnr 2021-00008  
 

 Meddelande 

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

• Beslut-202100367-KS-§ 166 Taxor för grävtillstånd och 
trafikanordningsplaner 

• Beslut-202100366-KS-§ 168 Revidering av verksamhetsområden 
för vatten och avlopp 

• Beslut Länsstyrelsen om bifall med villkor för pir i Södra 
Bergundasjön 

• Beslut-201900406-KS-§ 176 Investeringsbeslut för Klosterbron 
• Beslut-202100011-KS-§ 156 Delårsrapport för Växjö kommun till 

och med augusti 2021 
• Underrättelse om utlåtande från byggnadsnämnden – granskning 

Rimfrosten 1 mfl 
• Beslut-202100357-KS-§ 173 Utveckling av Växjö och dess 

stadsmiljö 
• Beslut-202100358-KS-§ 175 Trivselsatsning i Växjö kommun 2021 
• Beslut-202000391-KS-§ 165 Antagande av energiplan 
• Beslut-202100519-KS-§ 190 Avsägelse från uppdrag som ersättare 
• Beslut-344274-KS-§ 192 Avsägelse från uppdrag som ledamot i 

tekniska nämnden 
• Beslut-202100352-KS-§ 187 Val av ny ersättare i tekniska 

nämnden för Liberalerna 
• Beslut-202100453-KS-§ 186 Val av ny ersättare i tekniska 

nämnden för Moderaterna 
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§ 197 Dnr 293931  
 

Övrigt 

Tekniska nämndens beslut 
Ordförande Sofia Stynsberg vill att de som inte anmält sig till jullunchen 
meddelar Yvonne om de kommer eller inte.  
 
Ann-Kristin Lindquist (S) undrar över kaffevagnen som står utanför 
IOGT. Är det otillåten konkurrens eller har de tillstånd att stå där.  
Sofia Stynsberg svarar att de har ett tillfälligt tillstånd att stå på platsen.  
Hon pratat med personal på IOGT om detta och bett dem titta på om de 
får sämre försäljningssiffror när kaffevagnen står där.  
 
Carl-Olof Bengtsson (S) undrar över släckta lampor på Spetsamossen 
och vem som ansvarar för dem.  
Malin Engström svarar att det är företaget Bogfelts och hon har skickat 
frågan vidare till dem. Det finns en sida för felanmälan till dem på 
kommunens hemsida.  
Henrik Vahldiek (S) säger att det samma sak på gc-vägen på gamla 
smalspåret.  
 
Lars-Göran Svensson (M) undrar varför man måste byta hela Västerbron 
när man ska sätta dit en anslutning till stations- och kommunhuset.  
Malin Engström svarar att hon inte vet mer än att den måste tas bort 
men ska ta fram svar till nästa nämnd.  
 
Mötet avslutas kl 17:10. 
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