
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Tekniska utskottet 2018-05-15 

 

1(6) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd  

tisdagen den 15 maj 2018 klockan 13.00-13.45. 

 
Beslutande Per Olof Toftgård (C), ordförande 

Besim Matoshi (S) 

Stig-Göran Hultsbo (MP), §55-57 

Kenth Williamsson (S) 

Allan Ragnarsson (M) ersättare för Jerry Karlsson (L)  

 
Övriga närvarande Magnus Ljunggren, teknisk chef 

Elisabeth Wigert, sekreterare 

Hans Göransson, tekniska kontoret, §55-57 

Afshin Teimouri, tekniska kontoret, §55-57 

 

 
  
Utses att justera Kenth Williamsson Paragrafer 53-57 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunkontoret 2018-05-15 

 
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  Elisabeth Wigert 

  
Ordförande  

  Per Olof Toftgård 

  
Justerande 

 

 

  Kenth Williamsson 

  
 

 ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Tekniska utskottet  

Sammanträdesdatum 2018-05-15 Paragrafer 53-57 

Anslaget sätts upp 2018-05-15 Anslaget tas ner 2018-06-07 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Elisabeth Wigert 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-05-15 §053 UH 2018/020 2(6) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Tilldelning bortforsling och omhändertagande av 
avloppsslam, UH 2018/020 
 
Tekniska utskottets beslut 
Tilldela Ragn-Sells Avfallsbehandling AB uppdraget bortforsling och 
omhändertagande av avloppsslam från Skillingaryds avloppsreningsverk. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingsenheten i Vaggeryds kommun har på uppdrag av tekniska 
kontoret upphandlat bortforsling och omhändertagande av avloppsslam från 
Skillingaryds avloppsreningsverk. 
 
Upphandlingen har skett som förenklat förfarande enligt bestämmelserna i 
lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF (2016:116). 
Annonsering har skett i Värnamo Nyheter, Jönköpings Posten, kommunens 
webbplats, samt e-Avrop 2018-04-05. 
 
Vid anbudstidens utgång 2018-05-02 har två (2) anbud inkommit. 
Öppningsprotokoll upprättades 2018-05-15. 
 
Beslutsunderlag 
Upphandlingsprotokoll, dnr UH 2018/020. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt förslaget om tilldelning, 
och finner det bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Upphandlingsenheten 
Teknisk chef 
Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-05-15 §054 UH 2018/038 3(6) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Tilldelning programmering till nya vattenverket i 
Vaggeryd, UH 2018/038 
 
Tekniska utskottets beslut 
Tilldela GUARD Automation AB i Vara uppdraget programmering till nya 
vattenverket i Vaggeryd. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingsenheten i Vaggeryds kommun har på uppdrag av tekniska 
kontoret upphandlat programmering till nya vattenverket i Vaggeryd. 
 
Upphandlingen har skett som en urvalsupphandling enligt LUF – Lagen om 
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 
Annonsering för ansökan om kvalificering har skett i Värnamo Nyheter, 
Jönköpings Posten, kommunens webbplats, samt e-Avrop 2018-04-04. 
 
Vid ansökningstidens utgång 2018-04-18 har sju (7) ansökningar inkommit. 
Öppningsprotokoll upprättades 2018-04-19. 
 
Förfrågningsunderlag till de som kvalificerat sig skickades ut 2018-04-23 
genom e-Avrop. Vid anbudstidens utgång 2018-05-13 har ett (1) anbud 
inkommit. Öppningsprotokoll upprättades 2018-05-14. 
 
Beslutsunderlag 
Upphandlingsprotokoll, dnr UH 2018/038. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt förslaget om tilldelning, 
och finner det bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Upphandlingsenheten 
Teknisk chef 
Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-05-15 § 55 TU 2018/057 4(6) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Fastställande av lokal trafikföreskrift om parkering på 
Viktoriagatan i Vaggeryd, dnr TU 2018/057 
 
Tekniska utskottets beslut 
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift om parkering på Viktoriagatan i 
Vaggeryd. 
 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1§ andra stycket 17 och 
3§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande: 
 
På markerade parkeringsplatser på Viktoriagatan, mellan Stationsgatan och 
Östergatan, får fordon parkeras under högst 1 timme i följd vardagar mellan 
klockan 8-19 och dag före sön- helgdag 8-15. 
 
Denna författning träder i kraft den 6 juni 2018, då lokala trafikföreskrifter 
(0665 2007:10) om parkering och (0665 2007:11) om parkering ska upphöra 
att gälla. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut om parkeringstider i kommunens tätorter ändras de lokala 
trafikföreskrifterna enligt ovan. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 §126 Tider för parkering. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 







 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-05-15 § 56 TU 2018/058 5(6) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Fastställande av lokal trafikföreskrift om parkering på 
Östergatan i Vaggeryd, dnr TU 2018/058 
 
Tekniska utskottets beslut 
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift om parkering på Östergatan i 
Vaggeryd. 
 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1§ andra stycket 17 och 
3§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande: 
 
På markerade parkeringsplatser på Östergatan, mellan Viktoriagatan och 
Linnégatan, får fordon parkeras under högst 1 timme i följd vardagar mellan 
klockan 8-19 och dag före sön- helgdag 8-15. 
 
Denna författning träder i kraft den 6 juni 2018, då lokala trafikföreskrifter 
(0665 2012:11) om parkering ska upphöra att gälla. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut om parkeringstider i kommunens tätorter ändras de lokala 
trafikföreskrifterna enligt ovan. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 §126 Tider för parkering. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 







 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-05-15 § 57 TU 2018/058 6(6) 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Fastställande av lokal trafikföreskrift om 
gångfartsområde på Östergatan i Vaggeryd,  
dnr TU 2018/058 
 
Tekniska utskottets beslut 
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift om gångfartsområde på 

Östergatan i Vaggeryd. 

 

Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1§ andra stycket 2 och 

3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande: 

 

1§ Östergatan ska vara gångfartsområde mellan Viktoriagatan och 

Linnégatan. 

 

Denna författning träder i kraft den 6 juni 2018. 

 

Denna paragraf är omedelbart justerad. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Efter ombyggnation av Östergatan som steg 3 i centrumutvecklingen i 

Vaggeryd fastställs lokal trafikföreskrift. 

  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut om centrumutveckling, dnr KS 2014/184. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 

bifallet. 

 

Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 

omedelbart justerad, och finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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