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Bevis om anslag av protokoll
Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2017-01-26 är justerat.
Anslagsdag
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Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen
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Christin Holmberg
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§1

Dnr 293863

Justering av protokoll
Tekniska nämndens beslut
Gunnar Storbjörk (S) utses att justera protokollet.
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§2

Dnr 294032

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.
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§3

Dnr 294033

Information från ledamöter och ersättare i nämnden
och från tekniska förvaltningen
Ordförande informerar om att den här veckan är tekniska förvaltningen värd
för två olika konferenser i Växjö med både internationella och nationella
deltagare. Den 24-25 januari deltog drygt 170 personer från kommunala vabolag och förvaltningar i hela landet i den nationella avloppskonferensen
NAM 2017. Deltagarna utbyte erfarenheter, tog del av forskningsresultat och
diskuterade frågor kring hur dagvatten, spillvatten och avloppsanläggningar
påverkar miljö och klimat. Huvudarrangör var branschorganisationen
Svenskt Vatten, men flera personer från tekniska förvaltningen medverkade
som föreläsare, moderator och guide till studiebesök på kommunens vaanläggningar. Den 25-26 januari var renhållningsavdelningen värd för en
annan konferens. Tillsammans med Energikontor Sydost och sociala
företaget Macken anordnades en konferens kring cirkulär ekonomi och
industriell symbios. Konferensen är en del av två stycken EU-projekt och de
över 100 deltagarna kom i första hand från de tio länder som deltar i
respektive EU-projekt. Genom studiebesök och föreläsningar utbyte
deltagarna erfarenheter och diskuterade hur de kan arbeta vidare med
cirkulär ekonomi i sina hemkommuner.
Vidare har ordförande, tillsammans med trafikplaneringschefen, varit på
studiebesök i Manchester för ett EU-projekt. Syftet var att titta på
infrastruktursatsningar. Ett lyckat projekt var på köpcentret, Trafford Centre,
där personal intervjuats hur de transporterar sig mellan hemmet och
arbetsplatsen. Därefter har förslag getts på hur de kan på ett mer miljövänligt
sätt transportera sig till arbetet.
Ordförande informerar om ett möte med Trafikverket. Fokus var på
åtgärdsvalsstudien (ÅVS), men även på broar som finns inom det enskilda
vägnätet. Trafikverket har genomfört utredning om dessa broars bärighet och
skickat ut besked till ägarna. Det rådet en del oklarheter och därför kommer
representant från Trafikverket att finns med på nästa möte med ordförandena
för enskilda vägar. Det behövs bättre information om beräkningarna för
broarnas bärighet.
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Förvaltningschefen berättar kort om det nya stadshuset, vilket genom en
arkitekttävling har valts ut. Det kommer att innebära förändring för
arbetsmiljön för medarbetare, då ytan per anställd minskar. Det blir öppna
kontorslandskap istället för enskilda kontorsrum. Vidare så har den sista
flyttetappen från Söderleden till Krysspricken blivit försenad. Det blir under
mars 2017 som den sista verksamheten avvecklas från Söderleden. Slutligen
berättar förvaltningschefen om en studie som trafikenheten gjort om elevers
transporter till och från skolan. Resultatet visar en tydlig trend att allt fler
föräldrar skjutsar sina barn till skolan. Effekten blir är att allt färre elever
cyklar till skolan.
Avdelningschef, Mia Stavert, informerar kort om nulägesstatus för bokslutet
år 2016. Fortfarande kan saker påverka ekonomin och därför blir det inga
exakta besked. Vid tekniska nämndens sammanträde den 27 februari 2017
redovisas årsrapporten för 2016 och då ges en längre ekonomisk
redovisning.
Presentation av vår nya kommunikatör, Linda Lindbom, med placering på
stabsavdelningen. Det är en projektanställning på ett år och hon kommer
framför allt att arbeta med förvaltningens investeringsprojekt och driftfrågor.
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§4

Dnr 298947

Information om Växjö kommuns hållbarhetsgrupp miljö, mångfald, tillgänglighet och folkhälsa
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen till protokollet.
Bakgrund
Hållbarhetschefen, Julia Ahlrot, informerar om Växjö kommuns
hållbarhetsgrupps arbete.
Vad är hållbarhet i Växjö? Växjö kommun ställer sig bakom Brundtlandkommissionens definition:
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov.
Den 1 maj 2016 började hållbarhetsgruppen sitt arbete med miljö och klimat,
folkhälsa, tillgänglighet, mångfald och internationella frågor. Tanken är inte
att skapa ytterligare styrdokument, utan att utgå ifrån dem som redan är
antagna av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i § 442/2016 att ge
kommunchefen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en lokal Agenda
2030. I detta förslag ska medborgardialog om framtiden ingå och
återkoppling kring arbetet och projektplan.
Slutligen har hållbarhetsarbetet ett samhällsperspektiv. När vi arbetar med
hållbar utveckling gör vi hållbar utveckling. Alla i Växjö kommunkoncern
har ansvar för att skapa en hållbar framtid. Hållbarhetsgruppen är en
strategisk resurs som bidrar till hållbar utveckling i Växjö. Hållbarhetsgruppens uppgift är att driva på, stödja, utveckla och följa upp koncernens
och det geografiska områdets hållbara utveckling.
Det som är på gång nu är:
 Lokal Agenda 2030
 Earth Week 20-25 mars 2017
 Energiplan påbörjad implementering
 Kemikalieplan antagen
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Folkhälsopolicy (länsgemensam) antagen
Nulägeskoll mångfald
Fairtrade omdiplomering
Revidering miljöprogram 2017-18
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§5

Dnr 298948

Information om temalekplats i Linnéparken
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen till protokollet.

Bakgrund
Landskapsarkitekten, Moa Hansson Boman, informerar om temalekplatsen,
Linnés värld, som ska anläggas i Linnéparken med start i mars 2017.
Invigning beräknas preliminärt till nationaldagen eller på Linnés födelsedag i
år.
Designen på temalekplatsen blir 1700-talets konstspråk. Placering blir där
den gamla scenen förut låg och blir ett sätt att återuppliva denna plats.
Tanken är att det ska bli en ny mötesplats för både barn och vuxna.
Temalekplatsens syfte är att skapa en unik värld som inspirerar och
stimulerar till lek och skapar en attraktiv miljö värd att besöka om och om
igen. Den ska vara utmanande för de små barnen, de med funktionsnedsättning och de äldre. Det ska finnas lugna partier och delar för den vilda
leken. Alla delar ska vara tillgängliga för alla. Arbetet med
våra sinnen som ljud (trädens prassel), ljus (skuggspel och effektbelysning)
och känsel (olika material och växter) gör miljön rik och utvecklande.
Exempelvis kommer följande saker att anläggas i parken:
- Blomsterslottet är huvudattraktionen och sätter stämningen och temat
i lekparken. Utformningen av slottet kombinerar den guldålder inom
svensk möbelhistoria, som tog sin början under Linnés livstid, med
arkitektoniska element och blomsterprakt. Blomsterslottet tronar på
en ö i en slottsdamm, omgiven av en skog av jättelik fräken. Här
ryms klätterlek på husfasad och jättemöbler, motoriska utmaningar,
brandstång och en hög rutschkana. Det är också en attraktion som
kan inspirera till rollekar.
-

Som lekstuga åt de lite mindre barnen görs här en minikopia av
Linnés Naturaliemuseum, och liksom i originalet återfinns även en

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
11 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-01-26

lekvariant av Linnés s.k. ”Plugghäst”, en möbel som han sägs ha ritat
för att använda vid undervisningen av sina lärjungar.
-

I blåbärsskogen får de små klättra omkring bland stora träsniglar och
jätteblåbär, rida på insekter och testa ljudexperiment i upptäckaren
och vetenskapsmannen Linnés anda. Här ska skalan vara ”Putte i
blåbärsskogen” och Linnéan, uppkallad efter Linné och Smålands
landskapsblomma, ska bjuda på ljudmässig överraskning i och med
att de stora metallblommorna är taltrattar sammanlänkade under jord.
Sandlådan med kubbsarg har bakbord i metall, formade och färgade
som spirande groddar och placerade så att sandleken görs tillgänglig
med rullstol även från utsidan.
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§6

Dnr 2016-00333

Yttrande över medborgarförslag om
marknadsundersökning om täta förpackningar kan öka
mängden insamlat bioavfall
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och lämnar följande
yttrande:
Tekniska förvaltningens renhållningsavdelning gör återkommande
underökningar av kundnöjdheten för matavfallsinsamling. Förvaltningen
följer även utvecklingen av insamlingspåsar för matavfall. Därför görs
bedömningen att avstyrka medborgarförslaget om marknadsundersökning
om täta förpackningar kan öka mängden insamlat bioavfall.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om ge tekniska nämnden i uppdrag att
utifrån ett brukarperspektiv genomföra en marknadsundersökning som
speglar i vilken grad täta förpackningar kan öka mängden insamlat bioavfall,
samt därmed också bidra till att minska utsläppen av hushållsfett i
avloppsnätet.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse 23 november 2016 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Bedömning
Tekniska förvaltningens renhållningsavdelning gör återkommande
underökningar av kundnöjdheten. I den senast undersökningen var
majoriteten av de tillfrågade nöjda med matavfallsinsamlingen. I
undersökningen var det bara 3 procent av de tillfrågade 693 personerna som
var direkt missnöjda och för dem handlar det inte bara om papperspåsen utan
synpunkterna gällde även andra delar av systemet. En undersökning för att
mäta kundnöjdheten kostar vanligtvis mellan 90 – 100 tkr att genomföra.
Branschorganisationen Avfall Sverige ger regelbundet ut olika rapporter
inom avfallsområdet. Nyligen presenterades en rapport om resultatet av
många av i landet genomförda plockanalyser (Avfall Sverige rapport
2016:00 Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens mat- och
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restavfall). Rapporten visar att det renaste avfallet får man genom insamling
i papperspåse som samlats in i fyrfackskärl.
Plast och plastrester som sprids i naturen är ett ökande problem. Regeringen
beslutade den 17 november 2016 om en ny förordning om ska minska
förbrukningen av plastbärkassar. Förordningen syftar till att minska problem
med nedskräpning samt främja ett mer effektivt resursutnyttjande.
Som upplysning har våra abonnenter redan i dag möjlighet att lämna matolja
och fett på återvinningscentralen Norremark. Lämpligast tar abonnenten med
sig sin matolja eller sitt fett i en flaska eller dunk så ombesörjer personalen
på anläggningen så att det tappas på fat för att sedan transporteras till
biogasanläggningen.
Sammanfattningsvis finns flera signaler som pekar på att papperspåse är att
föredra före plastpåsar. Vidare följer tekniska förvaltningen utvecklingen av
insamlingspåsar. Då kommunfullmäktige beslutat i § 240/2016 att avslå det
tidigare medborgarförslaget om att övergå till bioplast från papperspåsar, gör
tekniska förvaltningen bedömningen att det inte motiverar att bifalla detta
tillägg.
Arbetsutskottet i § 3/2017

Beslutsordning
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att
tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§7

Dnr 2016-00373

Behandlingsavgifter för mottagning av externt material
för förbehandling och rötning
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden antar normalpriser enligt Prisbilaga 2017 att tillämpas för
leveranser av material som är likartade i sin beskaffenhet och som kommer
från olika leverantörer. Undantag från normalpriser eller priser för material
som avviker från prisbilagan hanteras enligt av tekniska nämnden antagna
riktlinjer 20 december 2012 i § 108.
Behandlingsavgifter för mottagning av externt material för förbehandling
och rötning gäller tills vidare.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i beslut den 19 mars 2013 i § 33 (KS/2013:2)
bemyndigat tekniska nämnden att besluta om behandlingsavgifter för externa
material till förbehandling och rötning. Tekniska nämnden har i beslut den
20 december 2012, § 108 (TN/2012:297) antagit vilka riktlinjer som skall
gälla för prissättning av behandlingsavgifter för olika material som går till
förbehandling och rötning eller direkt till rötning.
Enligt riktlinjerna ska material som är likartade i sin beskaffenhet och som
kommer från flera olika leverantörer prissättas enligt särskild standardprislista som antas av tekniska nämnden. Nuvarande standardprislista ska
uppdateras för 2017. Avvikelse från att tillämpa standardprislistan kan göras
om det följer riktlinjerna i tekniska nämndens beslut 20 december 2012.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse 7 december 2016 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att priserna bör hållas oförändrade 2017.
Enligt riktlinjerna från 2012 ska priset för interna matavfall ungefär
motsvara kostnaden för avfallsförbränning på annan ort. Efter senaste
upphandlingen har förbränningsavgiften stigit och med omlastnings- och
transportkostnad inräknad ligger den totala förbränningskostnaden för
Växjös på ca 560 kr. Nuvarande behandlingsavgift på 550 kr/ton föreslås
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behållas för att skapa ett ökat incitament till utsortering. Även priserna för
matavfall som samlas in via boxsystem föreslås behållas 2017. Via
boxsystemet kommer huvudsakligen material från butiker och andra
verksamheter. Då transport- och hanteringskostnaden för boxar är högre
föreslås det lägre tonpriset behållas för detta material. Annars riskeras att
detta material ej lämnas till biogasproduktion.
Förra året sänktes priset för fettavskiljarslam som går direkt till rötning på
Sundet då tidigare pris legat högt över mottagningsavgiften hos andra
anläggningar. Det tidigare höga priset fick till följd att en del material
tappades till andra anläggningar. Efter sänkningen av priset har inte det
tappade fettet från andra kommuner kommit tillbaka, men mängderna har ej
heller minskat. Därför föreslås nuvarande pris att hållas oförändrat. För 2017
föreslås följande standardpriser exklusive moms att tillämpas:
Behandlingsavgifter 2017 för externt material vid Sundets rötningsanläggning
Materialtyp
Pris kr/ton
Pris kr/ton
2017
2016
Förbehandlat matavfall (kvarn-tank)

350

350

Fettavskiljarslam

500*

700*

Trekammarbrunnsslam, slutna tankar,
latrin etc

180*

180*

Avloppsvatten från slutna tankar med
BDT-vatten anslutet för behandling i
vattenreningen

25*

25*

*mäts i m3
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Behandlingsavgifter 2017 för externt matavfall m.m vid Häringetorps
förbehandlingsanläggning
Materialtyp
Pris kr/ton
Pris kr/ton
2017
2016
Matavfall källsorterat i hushåll eller
verksamhet (enstaka leveranser)

550

550

Förpackat matavfall och
livsmedelsavfall, (leveranser med
boxsystem eller liknande)

452

452

Oförpackat matavfall och
livsmedelsavfall, (leveranser med
boxsystem eller liknande)

352

352

Arbetsutskottet i § 5/2017

Beslutsordning
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att
tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet skickas till
Avdelningschef, VA
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§8

Dnr 2016-00390

Växjö kommun och Trafikverkets åtgärdsvalsstudie om
det övergripande vägnätet i och runt Växjö
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden ser positivt på genomförd studie samt arbetets
slutsatser och lämnar härmed ett positivt yttrande till
kommunstyrelsen om att godkänna rubricerad åtgärdsvalsstudie.
2. Nämnden vill påpeka att ett tillägg bör göras i tabellen på sidan 21,
En samlad effektbedömning. I rutan Samhällsekonomi/Större fysiska
väginvesteringar bör det läggas till "- Klimat (pga. förändrad
färdmedelsfördelning)". Detta bör även nämnas under rubriken
Uppföljning på sidan 23.
Bakgrund
Med anledning av att Växjö växer och med anledning av att staten genom
Trafikverket har ett antal riksvägar som löper runt och igenom Växjö så
enades Trafikverkets ledning och Växjö kommuns kommunledning under
2014 om att genomföra en studie kring dessa vägars betydelse och framtida
utveckling. Kommunledningen uppdrog åt kommunchefen att teckna ett s.k.
genomförandeavtal med tillhörande samfinansieringslösning avseende
nämnda studie, vilket gjordes 3 februari 2014 och föreliggande rapport är
resultatet av genomfört arbete. Kommunstyrelsen har nu översänt studien för
yttrande till tekniska nämnden.
Bedömning
Det genomförda arbetet med tillhörande slutrapport är ett gediget
kunskapsunderlag för Växjös framtida utveckling och tillväxt. Styrkan med
dokumentet är att Trafikverket och kommunen nu enats om en gemensam
bild kring hur det statliga vägnätet skall behandlas och i vilken turordning
kommande större infrastrukturprojekt skall prioriteras och byggas ut.
De mål och grundläggande planeringsförutsättningar som parterna enats om
och kommit fram till sammanfattas enligt nedan:
1. Öka andelen lättillgänglig och attraktiv kollektivtrafik.
2. Öka andelen cyklande.
3. Bibehållen effektiv framkomlighet för motorfordon runt Växjö och
på Växjös regionala huvudgator (jämfört med 2015).
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4. God tillgänglighet till stadens service och funktioner genom ett
tryggt, säkert och tillförlitligt transportsystem.
Åtgärderna som föreslås löser inte alla utmaningar som studien pekar på men
de åtgärder som föreslås i närtid tillsammans med framtida effekter av t ex
genomförda trimningsåtgärder samt långsiktiga Mobility Managementsatsningar mm skulle avsevärt förbättra trafiksituationen både i Växjö stad
och på det omgivande statliga vägnätet.
En förutsättning för att åtgärdsvalsstudiens åtgärder ska ge full effekt är att
övergripande intentioner och mål om transportsnål planering i olika
kommunala planeringsdokument (Transportplan, Trafikplan, ÖP,
Miljöprogram m.fl.) blir dimensionerande i stadens fortsatta exploatering.
Arbetsutskottet i § 6/2017

Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse 20 december 2016 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas Åtgärdsvalsstudie.

Beslutsordning
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att
tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§9

Dnr 2016-00408

Översyn av torgverksamheten och de tillhörande lokala
ordningsföreskrifterna
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över
torgverksamheten samt att ge förslag på reviderad Lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Växjö kommun. Detta i syftet att
uppdatera, förbättra och anpassa förutsättningar och regler för att uppnå en
mer levande torghandel.

Bakgrund
Torghandeln varje onsdag och lördag på Stortorget i Växjö centrum har en
lång historia och är en tradition som är uppskattad av Växjös invånare och
besökare. Genom åren har torghandeln blomstrat och varit välbesökt, men de
senaste åren har det varit allt svårare att få in nya torghandlare och fylla
torgytan. Torghandeln är även säsongsbetonad och det är ett fåtal som har
försäljning året runt. Idag finns det drygt 30-talet torghandlare som har
permanent plats (en eller flera torgplatser) och till det läggs de tillfälliga
torghandlarna som varierar i antal och utbud efter säsong.
Många torghandlare har haft sina platser sedan många år och andra har
kanske precis påbörjat sin torgverksamhet i Växjö. Oavsett vilket så har
behovet av en generell uppdatering av placeringar och torgstadgar vuxit
fram. Det kan gälla max antal torgplatser för en torghandlare eller måtten på
en torgplats som inte överensstämmer med de nya tälten som används. Det
handlar också om att få en levande torghandel året om och då gäller det att
kunna placera de torghandlare som är här större delen av året tillsammans.
Behovet av översynen gäller både de antagna Lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Växjö kommun, som antogs av Kommunfullmäktige 1995 och
senast reviderades 2008, och en total översyn av torgplatser och placeringar.
En god dialog har kontinuerligt förts mellan Tekniska förvaltningen och
torghandlarna och åtgärder för att hela tiden kunna erbjuda så bra
förutsättningar som möjligt har gjorts. Trots detta finns nu behovet av ett
större omtag för att möta nya tider och att ge torghandeln de förutsättningar
som krävs för att upprätthålla sin attraktivitet.
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Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse 29 december 2016 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Bedömning och konsekvensanalys
Dagens torghandel i Växjö och generellt i landet är på tillbakagång. Det
behövs förändringar och en anpassning till nutida förutsättningar för att
förbättra och utveckla torghandeln. Det lokala regelverket behöver ses över,
men lika viktigt är att få en mer hållbar och dynamisk torgplacering över
hela året.
För att uppnå målet med en mer levande och homogen torghandel, krävs att
de befintliga torgplatserna tas bort och en ny placeringskarta får växa fram.
För många torghandlare är detta en drastisk förändring och ett flertal
kommer inte att vara positiva till det. Samtidigt är detta en av de största
anledningarna till behovet av förändring. Många torghandlare är inte villiga
att släppa sina platser, trots att helheten och förutsättningarna för dem själva
skulle bli bättre. En lång historia och tradition är i många fall något positivt,
men i torghandelns fall leder det allt för ofta till låsta positioner och ett
bevakande av sina egna intressen och platser. Detta gäller verkligen inte alla
torghandlare, men tillräckligt många för att det ska vara ett av de stora
grundproblemen.
I samband med detta arbete kommer även en översyn av befintliga
elanläggningar att göras, detta både ur ett läges- och elsäkerhetsperspektiv.
Innehavaren, det vill säga Tekniska förvaltningen, har ett stort ansvar och
skyldighet att säkra elanläggningarna. Idag uppfyller anläggningen kraven,
men efter kontakter med Elsäkerhetsverket görs ändå bedömningen att
översynen ska göras. Detta görs i ett förebyggande syfte då anläggningen
används ofta och över hela året. Ett naturligt slitage blir det alltid och delar
kan bytas ut. Då de flesta anslutningar är monterade inne i
belysningsstolparna, så ökar riskerna för slitageskador. Det kan vara svårt att
upptäcka dessa och de kan leda till olyckor. Översynen föranleds dock inte
bara av torghandeln, utan anläggningen används även vid andra offentliga
evenemang.
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Sammanfattningsvis finns en torgyta som är i behov av förändring. För att
genomföra och förändra, så måste ett hållbart förslag tas fram och kunna
presenteras för Tekniska nämnden och vidare till Kommunfullmäktige för
beslut.
Arbetsutskottet i § 7/2017

Yrkanden
Sofia Stynsberg (M):
Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över
torgverksamheten samt att ge förslag på reviderad Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Växjö kommun. Detta i syftet att uppdatera,
förbättra och anpassa förutsättningar och regler för att uppnå en mer levande
torghandel.

Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och finner att tekniska nämnden
beslutar enligt eget förslag.

Beslutet skickas till
Trafikplaneringschefen
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§ 10

Dnr 2017-00023

Ansökan om bidrag till utökning av
gasreningskapacitet Sundet
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att ansöka om statsbidrag för planerad utökning
av gasreningskapaciteten vid avloppsreningsverket Sundet samt att uppdra åt
tekniske chefen att verkställa arbetet med bidragsansökan samt att
underteckna densamma.
Reservation
Romeo Petersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
I biogasprojektet byggdes en gasreningsanläggning vid avloppsreningsverket
Sundet för rening av rågas till fordonsbränsle. Anläggningen som togs i drift
2012 har en kapacitet för rening av 350 Nm3 rågas per timma. Anläggningen
förbereddes för att kunna byggas ut till 500 Nm3 rågas per timma.
Utökningen innebär att anläggningen kompletteras med ytterligare en
kompressor samt större torkutrustning med mera. Vid en
kapacitetsutbyggnad kommer anläggningen även att bli mindre känslig för
stillestånd då vissa funktioner som idag är enkla kommer att bli dubblerade.
I Tekniska nämndens investeringsbudget för 2016 fanns 5,5 miljoner i
budgeterade medel för utökningen. Då dessa inte användes 2016 planeras de
att övergå i investeringsramen för 2017-2019.
Det finns nu möjlighet att söka investeringsbidrag genom Klimatklivet.
Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat
om för 2017. Sedan 2015 har över 1 miljard kronor delats ut i stöd till lokala
klimatinvesteringar. Bidrag kan sökas för upp till 50 % av investeringen. En
ansökningsomgång går ut 31 januari 2017. Beslut från Naturvårdsverket
planeras till april.
Bedömning
Rågasmängden har nu ökat så att gasreningsanläggningen alltmer begränsar
hur stora mängder gas som kan renas. Det är genom att producera
fordonsbränsle som biogasprojektet gör som störst klimatnytta och
målsättningen bör vara att anläggningen skall kunna utnyttjas till fullo.
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Tekniska förvaltningen bedömer därför att det är dags att utöka anläggningen
till 500 Nm3. Utökningen är en konkret klimatsatsning som bidrar till
minskade växthusgasutsläpp. Åtgärden bör därmed ha goda förutsättningar
att få stöd från klimatklivet.
Arbetsutskottet i § 16/2017

Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse 25 januari 2017 redogjort för ärendet
för ärendet och lämnat förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att
tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet skickas till
Avdelningschef, VA
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§ 11

Dnr 2017-00012

Redovisning av arbetsutskottets protokoll 2017
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av arbetsutskottets protokoll
från den 12 januari 2017.

Bakgrund
Arbetsutskottets protokoll från den 12 januari 2017 har skickats till
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden.
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§ 12

Dnr 2016-00001

Redovisning av delegeringsbeslut - december 2016
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna
under december 2016.
Bakgrund
Tjänstemän 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 december 2016.
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§ 13

Dnr 293931

Övrigt
Gunnar Storbjörk undrar över vem som är ansvarig för spolning av isar i
kommunen. Förvaltningschefen redogör att ansvaret ligger både på tekniska
förvaltningen och kultur-och fritidsförvaltningen samt att det finns privata
initiativ som spolar isar.
Parkenheten spolar och skottar enbart under vardagar från kl. 7:00 till
kl. 16.00. Vid privata initiativ tillhandahåller parkenheten spolposthuvuden,
slang, vatten, skrapor, men även skottar när möjligheten finns. Isbanor spolas
när vädret tillåter detta.
Plats
Pilbäckskolan
Hovshaga (Påskv.)
Glasberget,
Vildgåsvägen Högstorp
Centrum, Lammhult
Björnö, Lammhult
Villavägen, Rottne
Skogsvägen Braås
Kantorsvägen Öjaby
Movägen Sandsbro
Furuby Kårevägen
Åryd Kyrkkullevägen
Domprostmossen på Söder
Virkesvägen, Teleborg (mellan
villorna och hyreshusen)
Spetsamossen
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Spolas av
parkenheten
parkenheten
parkenheten
privat, parken skottar
parkenheten
parkenheten
parkenheten
skolan
parkenheten
privat, parken skottar
privat
privat
Kultur& Fritid
Kultur& Fritid
Kultur& Fritid

Utdragsbestyrkande
27 (27)

