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Tekniska utskottet 2018-04-10 
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 Utdragsbestyrkande 
 

 
Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd  

tisdagen den 10 april 2018 klockan 13.20-17.00. 
 

Beslutande Per Olof Toftgård (C), ordförande 
Besim Matoshi (S) 
Stig-Göran Hultsbo (MP) 
Kenth Williamsson (S) 
Jerry Karlsson (L)  
 

Övriga närvarande Magnus Ljunggren, teknisk chef 
Elisabeth Wigert, sekreterare 
Hans Göransson, tekniska kontoret, §41-43, 50-51. 
Monica Johansson Grönkvist, tekniska kontoret, §41 
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Extra ärende till dagordningen, dnr TU 2018/001 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna extra ärenden till dagordningen: 
 

• Skrivelse Strömbergsvägen 
• Detaljplan Stödstorp 2:1 – utökning Västra strand 
• Flytt av fiber i kv. Gästgivaren 3 och 9 m.fl. 
• Parkeringsplatser i Skillingaryd 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärenden har uppkommit efter att tekniska utskottets beredning hade möte 
den 29 mars. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om extra 
ärenden, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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Utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser, 
dnr TU 2016/066  
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna presentationen, planen för det fortsatta arbetet och skiss för 
vattennära mötesplatser på Södra Park-området i Vaggeryd.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser vid Lagan 
har tagits fram och fastställts av kommunstyrelsen 2018-03-07. Utifrån 
utvecklingsprogrammet har ett förslag på mötesplatser för delen Södra Park 
i Vaggeryds tagits fram tillsammans med en arbetsmetod för projektet.  
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 § 74 att godkänna föreslagna plan, 
dnr TU 2016/066. 
Tekniska utskottets beslut 2017-06-13 § 60 om att skicka 
utvecklingsprogrammet på remiss. 
Tekniska utskottets beslut 2017-08-24, dnr TU 2016/066 
om godkännande av remisshandling Utvecklingsprogram för vattennära 
mötesplatser längs Lagan med vissa redaktionella ändringar.  
Tekniska utskottets beslut 2017-10-24 § 97 om slutversion av 
utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser läng Lagan. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08 § 223 om återremiss av 
utvecklingsprogrammet. 
Tekniska utskottets beslut 2018-01-23 §3 om slutversion av 
utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser läng Lagan. 
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07 §70 om fastställande av 
utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska utskottet godkänner presentationen, 
arbetsmetoden för det fortsatta arbetet samt förslagsskiss för vattennära 
mötesplatser på Södra Park-området i Vaggeryd. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Projektingenjör 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Trafiksäkerhetsprogram, dnr TU 2017/059  
 
Tekniska utskottets beslut 
Att en hastighetsöversyn ska vara med som en del i kommande 
trafiksäkerhetsprogram. 
  
Åtgärder för ökad cykelhjälmsanvändning ska vara med i kommande 
trafiksäkerhetsprogram. 
 
Att Kommunfullmäktige föreslås anta kommande trafiksäkerhetsprogram. 
 
I övrigt ta fram ett förslag till trafiksäkerhetsprogram utifrån föreslaget 
innehåll och upplägg. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter att flera medborgarförslag har inkommit om att sänka hastigheten, 
bygga hastighetsbegränsande åtgärder och övergångsställen på specifika 
gator i kommunen beslutade tekniska utskottet 2017-04-04 § 34 att uppdra 
till tekniska kontoret att ta fram ett förslag på hur det övergripande 
trafiksäkerhetsarbetet skulle kunna förbättras i kommunen. 
 
Diskussion förs om innehåll i trafiksäkerhetsprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2017-04-04 §34 med uppdrag om 
trafiksäkerhetsplan. 
 
Förslag på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) och Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår att en 
hastighetsöversyn ska vara med som en del i trafiksäkerhetsprogrammet. 
 
Jerry Karlsson (L) föreslår att en ökad cykelhjälmsanvändning ska finnas 
som en del i trafiksäkerhetsprogrammet. 
 
Ordförande föreslår att Kommunfullmäktige föreslås anta det övergripande 
trafiksäkerhetsprogrammet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om att en 
hastighetsöversyn ska vara med i trafiksäkerhetsprogrammet, och finner det 
bifallet. 
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Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om att ökad 
cykelhjälmsanvändning ska vara med i trafiksäkerhetsprogrammet, och 
finner det bifallet. 
 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla att Kommunfullmäktige 
föreslås anta trafiksäkerhetsprogrammet, och finner det bifallet 
 
Ordförande frågar om tekniska utskottet i övrigt kan bifalla föreslagna 
innehåll och upplägg för trafiksäkerhetsprogrammet, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Skrivelse cykelväg Strömbergsvägen, dnr TU 2018/037 
 
Tekniska utskottets beslut 
Besöka platsen under sammanträdet. 
 
Inte anlägga en gång- och cykelväg i grönområdet öster om 
Strömbergsvägen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En skrivelse inkom 2018-03-13 till tekniska kontoret angående cykelväg vid 
Strömbergsvägen i Vaggeryd. I skrivelsen framförs önskemål om samråd 
kring planerad cykelväg och ett antal frågor ställs kring denna fråga. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse inkommit 2018-03-13 till tekniska kontoret angående cykelväg 
vid Strömbergsvägen i Vaggeryd, dnr TU 2018/037. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska utskottet besöker platsen i samband med 
sammanträdet. 
 
Ordförande föreslår att inte anlägga en gång- och cykelväg i grönområdet 
öster om Strömbergsvägen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om platsbesök, 
och finner det bifallet. 
 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om att inte 
anlägga gång- och cykelväg i grönområdet, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på detaljplan för del av Gärahov 1:51 m.fl.,  
dnr TU 2018/035 
 
Tekniska utskottets beslut 
Inte lämna några synpunkter på föreslagna detaljplan för del av Gärahov 
1:51 m.fl. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tog beslut om att upprätta detaljplan för del av Gärahov 
1:51 2017-01-11 § 106. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar 
och möjliggöra nya bostäder inom del av fastigheten Gärahov 1:51 i 
Byarum.  
 
Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-03-12 t.o.m. 2018-04-13. 
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar för detaljplan del av Gärahov 1:51 m.fl., dnr KS 
2016/257. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget på yttrande, 
och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA-chef 
Diarium 
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Yttrande på detaljplan för Stödstorp 2:1 m.fl. – 
utökning Västra strand, dnr TU 2017/035 
 
Tekniska utskottets beslut 
Lämna följande synpunkter på detaljplan Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av 
västra strand: 
 
Att minska volymen på instängda mindre grönytor är önskvärt för att inte få 
en betydande ökning av driftkostnaderna för tekniska kontoret till exempel 
väster om Regnbågen tre och Vårdagen samt längs med Blåbärsstigen. Det 
går att utöka tomtmarken istället om man ser över gatustrukturen i norra 
delen av detaljplanen. 
 
Som ett alternativ går det att ta bort alla vändplanerna i södra delen av 
detaljplanen genom att utnyttja befintligt vägnät. Därmed kan även södra 
utfarten till Bondstorpsvägen tas bort. 
 
Ta med GC-väg öster om Bondstorpsvägen i detaljplanen. Delar av GC-
vägen är redan utbyggd. 
 
U-områden för underjordiska ledningar saknas. 
 
Området ska säkras för skyfall när det gäller dagvattenhanteringen. 
 
Tomtstorlekarna behöver generellt i kommunen anpassas för att möjliggöra 
parkering av fastighetsägarnas fordon på egen mark. I närliggande område 
är parkeringsmöjligheterna ett problem. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att godkänna granskningsförslaget 
för detaljplan för del av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av Västra strand och 
skicka ut den på samråd samt att skickat ut den på granskning. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya 
bostäder i form av villa samt par/radhustomter. Detaljplanen är ute på 
granskning under tiden 2018-04-09 t.o.m. 2018-05-02. 
 
Tekniska kontorets yttrande: 
Minska volymen på instängda mindre grönytor för att inte få en betydande 
ökning av driftkostnaderna för tekniska kontoret till exempel väster om 
Regnbågen tre och Vårdagen samt längs med Blåbärsstigen. Det går att 
utöka tomtmarken istället om man ser över gatustrukturen i norra delen av 
detaljplanen. 
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Som ett alternativ går det att ta bort alla vändplanerna i södra delen av 
detaljplanen genom att utnyttja befintligt vägnät. Därmed kan även södra 
utfarten till Bondstorpsvägen tas bort. 
 
Ta med GC-väg öster om Bondstorpsvägen i detaljplanen. Delar av GC-
vägen är redan utbyggd. 
 
U-områden för underjordiska ledningar saknas. 
 
Området ska säkras för skyfall när det gäller dagvattenhanteringen. 
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar om detaljplan Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av Västra 
strand inkomna 2017-03-22, dnr 2016/343B. 
Tekniska utskottets beslut 2017-04-04 §37 detaljplan Stödstorp 2:1 m.fl. – 
utökning av Västra strand, dnr TU 2017/035. 
Tekniska utskottets beslut 2017-05-09 §53 med kostnadsuppskattning för 
detaljplan Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av Västra strand, dnr TU 2017/035. 
Granskningshandlingar om detaljplan Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av 
Västra strand inkomna 2018-04-05, dnr 2016/343B. 
 
Förslag på sammanträdet 
Besim Matoshi (S) föreslår att tomtstorlekarna generellt i kommunen 
behöver anpassas för att möjliggöra parkering av fastighetsägarnas fordon 
på egen mark. I närliggande område är parkeringsmöjligheterna ett problem. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget på yttrande 
med tillägg från Besim Matoshi, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA-chef 
Diarium 
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Markupplåtelseavtal gång- och cykelväg Skillingaryd – 
badplatsen vid Linnesjön, dnr KS 2007/394 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna markupplåtelseavtalen mellan Vaggeryds kommun och privata 
fastighetsägare gällande gång- och cykelväg Skillingaryd – badplatsen vid 
Linnesjön. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En förstudie för anläggande av GC-väg mellan Skillingaryd och Tofteryd 
sammanställdes i mars 2004.  
 
Kommunstyrelsen gav tekniska utskottet i uppdrag att starta fördjupad 
projektering och uppta nödvändiga förhandlingar om markinlösen i syfte att 
bygga cykelvägen Skillingaryd – Tofteryd i november 2011. 
 
Försvarsmakten yttrade sig på kommunens ansökan om nybyggnation av 
gång- och cykelväg, Skillingaryd – Tallnäs, januari 2016. Försvarsmakten 
redogjorde kraven för att undvika konflikten med Skillingaryds skjutfält som 
är ett område av riksintresse för totalförsvarets militära del. 
Ansökningshandlingen accepterades inte i sin dåvarande utformning eftersom 
gång- och cykelvägen skulle generera en konflikt med riksintresset. 
 
Tekniska kontoret och Fortifikationsverket har gemensamt omarbetat 
utformningen för gång- och cykelvägen för att undvika konflikt med 
riksintresset. Markupplåtelseavtal i form av partiell nyttjanderätt har 
genomarbetats av parterna. Därefter har avtal med övriga markägare tagits 
fram. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag från ungdomsrådet från 2007-11-26, dnr KS 2007/394. 
Kommunfullmäktige remitterar 2008-01-28 §12 förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunledningskontoret remitterar 2008-02-06 förslaget till tekniska 
utskottet för yttrande. 
Tekniska utskottet lämnar yttrande på förslaget 2008-03-19 §44. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2008-04-23 §89 att avslå förslaget. 
Kommunstyrelsen föreslår 2008-05-07 § 82 att avslå förslaget. 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-05-26 §44 att cykelväg till Linneryd ska 
prioriteras under innevarande mandatperiod. 
Tekniska utskottet beslutar 2008-06-18 §85 att uppdra till tekniska kontoret att 
ta fram en kostnadskalkyl. 
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Tekniska utskottet beslutar 2009-10-21 §103 att överlämna ett svar från 
Fortifikationsverket till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-01-13 §10 att skicka en skrivelse till 
Fortifikationsverket. 
Skrivelse skickas till Fortifikationsverket 2010-05-20. 
Svar på skrivelse inkommer från Fortifikationsverket 2010-07-02. 
Tekniska utskottet beslutar 2012-03-27 §31 att genomföra byggnation mellan 
väg 650 och badplatsen vid Linnesjön. 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-23 §253 att starta en fördjupad 
projektering med förhandlingar om markinlösen i syfte att bygga cykelvägen 
Skillingaryd-Tofteryd. 
Projekteringsrapport inkommen 2009-03-20. 
Remiss skickas till försvarsmakten angående byggnationen av GC-väg 
Skillingaryd-Tallnäs 2015-10-23. 
Yttrande från Försvarsmakten inkom 2016-01-22. 
Offert på arkeologisk utgrävning inkommer 2016-03-01. 
Förfrågan om arkeologisk utgrävning skickas till Fortifikationsverket  
2016-05-25. 
Svar på Försvarsmaktens yttrande skickas 2016-08-18. 
Beslut om arkeologisk utgrävning inkommer från Länsstyrelsen 2016-08-26. 
Brev skickas till berörda fastighetsägare 2016-09-06. 
Yttrande över nybyggnation av gång- och cykelväg Skillingaryd-Tallnäs 
inkommer från Försvarsmakten 2016-09-13. 
Förfrågan till Försvarsmakten om samarbete kring anläggandet av GC-vägen 
skickas 2016-10-05. 
Avtal om partiell nyttjanderätt med Fortifikationsverket upprättades  
2017-11-15. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Diarium 
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Uttag av fonderade medel, dnr TU 2018/040 
 
Tekniska utskottets beslut 
Begära beslut om ett ianspråktagande av fonderade medel, 600 tkr, med 
avsikten att minska det negativa resultatet för vinterväghållning som kommer 
att påverkar hela tekniska utskottets bokslut 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Insatserna för vinterväghållningen under de första månaderna av 2018 varit 
ganska betydande på grund av rådande väder med omfattande snöfall. Detta 
kommer att medföra att budgeten för 2018 inte kommer att kunna hållas. I 
förväntningarna ligger också att kommande vinter kommer att kräva insatser. 
För att minska den negativa effekten för tekniska utskottets bokslut för 2018 
föreslås att ett fonduttag genomförs. 
 
Tekniska utskottet har fonderat 6 379 tkr utifrån tidigare års resultat inom de 
skattefinansierade verksamheterna. 
 
Regler för fonduttag: 
Det huvudsakliga syftet med nämndernas resultatfonder är att möjliggöra ett 
långsiktigt hållbart ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt 
förändrade förutsättningar kan överbryggas. Nämnd bör därför sträva efter att 
ha resultatfonden på en nivå som kan motiveras utifrån verksamheten och de 
förutsättningar under vilken nämnden verkar och därmed speglar den enskilda 
nämndens specifika riskbild den s.k. ”nämndrisken”. Kommunen centralt tar 
ansvar för risker därutöver dvs. ”kommunrisker”. 
– Uttag från resultatfonder får en resultatpåverkande effekt för hela 
kommunen. Innan beslut om uttag ur fonder beviljas ska värdering göras mot 
kommunens sammantagna resultatprognos. I de fall en aktuell resultatprognos 
visar negativ avvikelse mot kommunfullmäktiges finansiella mål får uttag inte 
göras ur resultatfonderna utan att först beredas i budgetberedningen. 
– Ett enskilt år får uttagen uppgå till högst 10 % av resultatfondens behållning. 
Vissa fonder hanteras utanför denna restriktion. 
– Ackumulerade resultatfonder uppräknas inte årligen för inflation. 
– Beslut om ianspråktagande av medel ur resultatfond tas tidigast efter 
kommunens första budgetuppföljning i maj. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 160 om programbudget för 2018, 
dnr KS 2017/012. 
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Förslag på sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska utskottet bifaller förslaget om fonduttag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om fonduttag, 
och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-04-10 § 48 TU 2018/045 14(20) 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Flytt av fiber i kvarteret Gästgivaren (f.d. mejeriet),  
Pålen 1:1, dnr TU 2018/045 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Ersätta Vaggeryds Energi AB för flyttning av fiber på kommunal mark på del 
av Pålen 1:1 för försäljning av tomtmark för byggnation av bostäder. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med att kommunen säljer del av fastigheten Pålen 1:1 intill 
Gästgivaren 9 behöver en fiberkabel flyttas av Vaggeryds Energi. Fastigheten 
kommer att bebyggas med bostäder utifrån ny detaljplan. 
 
Vaggeryds Energi (ledningsägaren) har bedömt kostnaden för att flytta 
fiberledningen i nytt läge till 150-200 tkr. En förutsättning är att de gräver i 
befintlig cykelväg utan att återställa beläggningen och att inte fjärrvärme-
stamledningen behöver flyttas. Bedömning är att fiberledningen kan flyttas till 
samma dragning som befintlig fjärrvärmestamledningen utan att bryta 
kommunikationen. 
 
Vaggeryds Energi begär en beställning av kommunen innan arbetena påbörjas. 
 
VSBO som köpare av marken behöver full åtkomst av marken utan hinder 
senast 1 juni. 
 
Kostnaden för att flytta ledningen belastar kommunstyrelsen inom 
markförsäljning för att fullfölja markförsäljningen, ID 9107. 
 
Beslutsunderlag 
Detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl. samt del av Pålen 1:1, dnr 
2014/256B. 
 
Förslag på sammanträdet 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen föreslås ersätta Vaggeryds Energi 
AB för flyttning av fiber på kommunal mark på del av Pålen 1:1 för 
försäljning av tomtmark för byggnation av bostäder. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget till 
kommunstyrelsen, och finner det bifallet. 
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Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
VEAB 
VSBo 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Samhällsutvecklare 
Teknisk chef 
Diarium 
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Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag – 
Strategisk plan och budget 2018-2020, dnr TU 2017/109 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna resursfördelningsmodellen för 
driftmedel inom de tekniska verksamheterna gällande de skattefinansierade 
verksamheterna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Strategisk plan och budget 2018-2020 gav Kommunfullmäktige uppdraget 
att arbeta fram en resursfördelningsmodell för teknisk verksamhet. 
 
Den tekniska verksamheten påverkas på flera sätt av de satsningar som görs i 
kommunen utifrån Kommunfullmäktiges övergripande mål. Satsningarna 
innebär bland annat en utbyggnad av den kommunala gatu- och vägnätet samt 
och gång- och cykelbanenätet. I förlängningen innebär det förutom själva 
investeringskostnaden högre driftskostnader. Kapitaltjänstkostnaderna för 
investeringar kompenseras ansvarig nämnd med undantag för investeringar i 
effektiviseringssyfte. 
 
Det är därför viktigt att hitta en modell som säkerställer god ekonomisk 
hushållning för den tekniska verksamheten. Det vill säga en modell som ger 
förutsättningar för att drift- och underhålla både nya och gamla tillgångar i 
kommunen. 
 
Resursfördelningsmodell 
Den framtagna resursfördelningsmodellen bygger på kommunens geografiska 
informationssystem (GIS) som är ett datorbaserat system för att samla in, 
lagra, analysera och presentera geografiska data. I systemet läggs t.ex. nya 
eller ombyggda vägar, grönytor etc. in efter genomförd inmätning. I kartan 
skapas teman (ytor) med beskrivning av nivån för drift och skötsel. Ett 
klassningssystem för ytorna. Utifrån GIS-kartan kan respektive tema (yta) tas 
fram och mätas. 
 
För att få ut kostnaderna inom respektive tema används en faktisk 
medelkostnad (från bokslut) från de senaste 3 åren, exkl. kapitaltjänst. 
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Modellen innebär att kostnaderna regleras efterhand utifrån historiska 
kostnader. Tidigare har begäran om driftmedel gjorts inför expansion av 
kommunala allmänna gröna, blåa och gråa infrastrukturen. Utfallet för att 
klara ökade driftkostnader vid expansion har varierat över tid och medfört icke 
synliggjorda besparingskrav på de tekniska verksamheterna. Då kommunen är 
inne i en mycket expansiv fas med pågående och planerade volymökningar får 
det en stor påverkan på den tekniska verksamhetens ekonomiska 
förutsättningar. 
 
Uträkningsexempel: 
Ett volymuttag från karta ger 1000 enheter för 2018.  
Nytt volymuttag från karta ger 1010 enheter för 2019. 
Medelkostnad 100 kr/enhet faktisk medelkostnad (bokslut) under 3 år exkl. 
kapitaltjänst. 
Resursfördelning + 10 enheter x 100 kr = + 1000 kr i driftbudget 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 160 om programbudget för 2018, 
dnr KS 2017/012. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om 
resursfördelningsmodell, och finner det bifallet. 
  
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Budgetberedningen 
Ekonomichef 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA-chef 
Diarium 
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Parkeringsplatser i Skillingaryd, dnr TU 2018/046 
 
Tekniska utskottets beslut 
Uppdra till tekniska kontoret att ta fram ett förslag på hur fastigheten Tomaten 
5 i Skillingaryd kan göras om till en enklare parkeringsplats, samt riva 
befintlig byggnad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande framförde ett förslag på hur man skulle kunna förbättra 
parkeringsmöjligheterna i centrala delarna av Skillingaryd. Skillingehus är en 
stor arbetsplats som också har många besökare. 
 
Förslag på sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att utreda hur en 
enklare parkeringsplats på fastigheten Tomaten 5 skulle kunna göras i 
ordning. 
 
Jerry Karlsson (L) föreslår att anställda i Skillingehus uppmuntras till att i 
högre grad åka kollektivt, och att använda parkeringsplatser lite längre bort för 
att ge plats åt tillfälliga besökare till Skillingehus och de centrala delarna av 
Skillingaryd.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om uppdrag till 
tekniska kontoret, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Förvaltningsinformation, dnr TU 2018/001. 
 

Tekniska utskottets beslut 
Godkänna informationen från teknisk chef, samt gatu- och parkchef. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Parkeringsövervakning 
• Bullervall 
• Väg exploateringsområde norr om travbanan 
• Mejeriet 
• Budget 2019 
• GC-väg Vaggeryd-Bäck 
• Konsultkostnader 
• Rekryteringar 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna informationen, och finner den 
godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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Delgivningar, dnr TU 2018/002. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna delgivningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges tekniska utskottet: 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07 §44 om exploatering av industriområde 
LogPoint South Sweden/Stigamo – etapp 2. 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07 §69 utredning budgetavvikelse 
Vattenverk, KS 2018/051. 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07 §70 om utvecklingsprogram för 
vattennära mötesplatser. 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07 §79 om val av ny ersättare i tekniska 
utskottet. 

• Olycks- och säkerhetsrapportering Järnväg. 
• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-07 §32 Aktivitetsplatser i 

Vaggeryds kommun, dnr KFN 2017/110. 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-03-14 §74 Ny 

renhållningsordning för år 2018-2022, dnr KS 2018/088. 
• Kommunledningskontorets remiss – medborgarförslag: gör 

gångfartsområdet större i Vaggeryds centrum, dnr KS 2018/094. 
• Kommunledningskontorets remiss – medborgarförslag: placera farthinder 

på Grindstensvägen i Vaggeryf, dnr KS 2018/098. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om utskottet kan godkänna delgivningen, och finner 
den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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