
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Tekniska utskottet 2018-05-15 
 

1(12) 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 
Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd  

tisdagen den 15 maj 2018 klockan 13.45-16.15. 
 

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, §66 
Afshin Teimouri, tekniska kontoret, §66 
 
 

  
Utses att justera Kenth Williamsson Paragrafer 58-67 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunkontoret 2018-05-18 
 

Underskrifter  
Sekreterare 

 

  Elisabeth Wigert 
  

Ordförande  
  Per Olof Toftgård 
  

Justerande 
 
 

  Kenth Williamsson 
   
 ANSLAG / BEVIS 

 
 

Organ Tekniska utskottet  

Sammanträdesdatum 2018-05-15 Paragrafer 58-67 

Anslaget sätts upp 2018-05-18 Anslaget tas ner 2018-06-11 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Elisabeth Wigert 
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Upphandling belysning, UH 2018/034 
 
Tekniska utskottets beslut 
Ge teknisk chef delegation på tilldelning av upphandling LED-belysning i 
Skillingaryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingsenheten i Vaggeryds kommun har på uppdrag av tekniska 
kontoret upphandlat byte av belysningsarmaturer i Skillingaryd till LED. 
Med anledning av upphandlingens komplexitet behövs en mer omfattande 
genomgång av inkomna anbud innan tilldelning. 
 
Beslutsunderlag 
Förfrågningsunderlag, dnr UH 2018/034. 
 
Förslag på sammanträdet 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att ge teknisk chef delegation att 
tilldela upphandlingen innan tekniska utskottets sammanträde den 12 juni. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt förslaget om delegation, 
och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Upphandlingsenheten 
Teknisk chef 
Diarium 
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Yttrande på detaljplan för Ljungdala 10 och 14,  
dnr TU 2018/047 
 
Tekniska utskottets beslut 
Inte lämna några synpunkter på föreslagna detaljplan för Ljungdala 10 och 
14. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-24 § 009 att ge i 
uppdrag att ändra detaljplanen för Ljungdala 10 samt att skicka ut planen för 
samråd. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på Ljungdala 
10 samt att legalisera bostadsbebyggelsen på Ljungdala 14 som i dagsläget 
strider mot detaljplan, då befintlig detaljplan tillåter samlingslokal.  
 
Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-04-13 t.o.m. 2018-05-18. 
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar för detaljplan del av Ljungdala 10 och 14, dnr KS 
2018/030. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget på yttrande, 
och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Diarium 
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Yttrande på motion – tillstånd för el-cyklar på 
kommunal mark, dnr TU 2018/031 
 
Tekniska utskottets beslut 
Återremittera ärendet till tekniska kontoret för förtydligande om 
lagstiftningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion daterad 2018-01-15 har lämnats in till kommunledningskontoret 
som remitterat motionen till tekniska utskottet för yttrande senast den 21 
maj 2018. 
 
Motionen föreslår att 
• Tekniska kontoret ger ett permanent tillstånd för framförandet av el-

cyklar på kommunens mark där inte ett uttryckligt förbud finns mot 
cykling. 

• Detta anslås tydligt och övriga markägare utmed cykelleder också 
uppmuntras till att ge permanenta tillstånd för framförande av el-cykel 
på sina marker. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets remiss med motion – tillstånd för el-cyklar på 
kommunal mark. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att återremittera ärendet till tekniska 
kontoret för förtydligande om lagstiftningen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Kenth Williamssons 
förslag, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på motion – kanotled genom Vaggeryd, 
dnr TU 2018/032 
 
Tekniska utskottets beslut 
Återremittera ärendet till tekniska kontoret för komplettering med 
information om beslut från tidigare medborgarförslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion daterad 2018-01-29 har lämnats in till kommunledningskontoret 
som remitterat motionen till tekniska utskottet för yttrande senast den 21 
maj 2018. 
 
Motionen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska kontoret att 
skyndsamt starta detta arbete för att göra Lagan farbar för kanoter och 
mindre båtar från Kvarnen till Hjortsjön. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets remiss med motion – kanotled genom Vaggeryd. 
 
Förslag på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att ärendet återremitteras till tekniska 
kontoret för komplettering med information om beslut från tidigare 
medborgarförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Kenth Williamssons 
förslag, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – gör gångfartsområdet 
större i Vaggeryds centrum, dnr TU 2018/043 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning överlämnade 2018-04-09 ett 
medborgarförslag till tekniska utskottet för upprättande av förslag till svar 
till kommunstyrelsen. Medborgarförslaget föreslår att gångfartsområdet i 
Vaggeryds centrum ska göras större medföljande skiss. 
 
Tekniska kontorets yttrande 
I kommunens pågående centrumutveckling har en plan för fysiska åtgärder i 
Vaggeryds centrum tagits fram och genomförts av tekniska kontoret under 
flera år. Den fjärde och sista etappen med torget håller precis på att planeras 
och ska genomföras under sommaren 2018.  
 
Utifrån politiska beslut planeras centrumutvecklingen sedan att ske i 
Skillingaryds centrum i samband med byggnationen av kvarteret 
Gästgivaren. Därefter diskuteras centrumförbättringar ospecificerat i 
kommunens alla tätorter 2021-2022. 
 
Planeringen för en ombyggnation av korsningen Storgatan-Götaforsvägen 
pågår och hoppas innebära en minskning av genomfartstrafiken på Storgatan 
genom centrala Vaggeryd. Tekniska kontoret håller också på att ta fram ett 
trafiksäkerhetsprogram för att ge en heltäckande plan för framtida åtgärder 
inom trafiksäkerhetsområdet. 
 
För att få förståelse och acceptans behöver gatuutformningen avvika för 
gångfartsområde i förhållande till övriga gator. Att bara skylta 
gångfartsområde utan åtgärder i gatumiljön är inte att rekommendera. I ett 
längre perspektiv, 5-10år, kan det vara motiverat att överväga att utöka 
gångfartsområdet i Vaggeryds centrum. Det förväntas att plankorsningen 
med järnvägen kommer att byggas bort och det kan då påverka Storgatans 
trafikering. 
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Tekniska kontoret anser inte att ett utökat gångfartsområde på Storgatan i 
Vaggeryd är motiverat för att begränsa framkomligheten för motordrivna 
fordon med anledning av att öka tillgängligheten för gående i samband med 
att olika arrangemang i form av marknader eller liknande. Efterfrågan av 
marknadsplatser i centrala Vaggeryd har inte ökat de senaste åren utan 
snarare tvärtom minskat. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens remiss med medborgarförslag – gör gångfartsområdet 
större i Vaggeryds centrum. 
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 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – placera farthinder på 
Grindstensvägen i Vaggeryd, dnr TU 2018/044 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning överlämnade 2018-04-09 ett 
medborgarförslag till tekniska utskottet för upprättande av förslag till svar till 
kommunstyrelsen. Medborgarförslaget föreslår att placera ett farthinder på 
Grindstensvägen i Vaggeryd. 
 
Tekniska kontorets yttrande 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2015-03-30 §28, om bashastighet inom 
tätbebyggt område i antagen hastighetsplan. Kommunens bashastighet inom 
tätbebyggt område är 50km/timmen. 30km/timmen förekommer på vissa 
sträckor förbi skolor/förskolor samt i centrala Skillingaryd och Vaggeryd. 
 
Vaggeryds kommun är restriktiv med att anlägga farthinder om det inte är 
särskilt motiverat utifrån trafikmängd både vad gäller oskyddade trafikanter och 
motortrafik. Anledningen är att ett farthinder kan orsaka miljömässiga problem 
(till exempel buller) för de kringboende.  
 
En mätning av fordon och hastigheten på sträckan genomfördes mellan den 3-
17 april. Under den tiden passerade 120 fordon i båda riktningarna. 
Medelhastigheten för samtliga fordon uppmättes till 35km/timme. Tekniska 
kontoret anser inte att det är motiverat att placera ett farthinder på 
Grindstensvägen i Vaggeryd utifrån den låga trafikmängden, att gatan är en 
återvändsgata och att det finns alternativa platser i närheten för oskyddade 
trafikanter att vistas på. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens remiss med medborgarförslag – placera farthinder på 
Grindstensvägen i Vaggeryd 
 
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 
Diarium 
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Centrumutveckling Skillingaryd, dnr TU 2018/034 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna dialogen om funktion och utformning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med om byggnationen av kvarteret Gästgivaren i Skillingaryd 
planeras en ombyggnation av Storgatan i Skillingaryd. Vilket också är nästa 
steg i kommunens centrumutveckling. En första dialog om funktion och 
utformning av gaturummet genomfördes. 
   
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan godkänna dialogen, och finner 
den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Budgetuppföljning 30 april 2018, dnr TU 2016/093 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna redovisningen av budgetuppföljning per den 30 april 2017 för 
den tekniska verksamheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottet redovisar per den 30 april 2017 en förbrukad budget på 
9 592 tkr, vilket ger en budgetavvikelse om -2 270 tkr. Den största enskilda 
avvikelsen från budget är vinterväghållningen med -2 000 tkr på grund av 
den snörika vintern. Avvikelsen när det gäller stöd till enskild väghållning 
uppstår då största delen av bidragen betalas ut i mars månad och inte är 
periodiserade.  
  
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning 30 april 2017 för den tekniska verksamheten. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår tekniska utskottet att godkänna redovisningen av 
budgetuppföljningen per den 30 april 2017. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan godkänna redovisningen av 
budgetuppföljningen per den 30 april 2017, och finner den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA-chef 
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 

• Luft- och vattenspolning i Vaggeryd 
• Kommunal skogsförvaltning 
• Möte med Handel & Service i Vaggeryd den 8 maj 
• Medborgardialog i Hok den 8 maj 
• Invigning lekplats Klevshult 20 maj  
• Åtgärdsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 
• Pågående projekt 

 
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: 
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 §59 Årsredovisning och bokslut för 2017, 

dnr KS 2018/007. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 §60 Revisionsberättelse för 2017 - 

beviljande av ansvarsfrihet, dnr KS 2018/115. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 §63 Ny renhållningsordning för år 2018-

2022, dnr KS 2018/088. 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04 §99 Medborgarförslag – Övergångsställe på 

Storgatan i Vaggeryd, dnr KS 2018/018. 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04 §93 Ny renhållnings-ordning för år 2018-

2022, dnr KS 2018/088. 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04 §105 om revidering av GC-vägar i 

kommunen, dnr KS 2018/111. 
• Länsstyrelsens meddelande om årlig avgift för tillsyn över dammsäkerhet. 
• Remiss Skrivelse – ta bort stängslet som inhägnar Höga Bränna vid Friluftsgården, 

dnr Ks 2018/130. 
• Remiss Medborgarförslag – Hastighetsbegränsande åtgärder Bondstorpsvägen, dnr 

KS 2018/113. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om utskottet kan godkänna delgivningen, och finner 
den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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