
MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Underskrifter Sekreterare ............................................
Linda Viskic

Ordförande ............................................ ............................................
Jerry Karlsson

Justerande ............................................ ............................................
Johanna Malmborg

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Teknisk nämnd (TN)

Sammanträdesdatum 2019-05-14

Datum för anslags 
uppsättande

2019-05-14 Datum för anslags 
nedtagande

2019-06-05

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunkontoret, Skillingaryd

............................................ Underskrift
Linda Viskic

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl. 13:00-13:55

Beslutande ledamöter Jerry Karlsson (L) (ordförande), Maritha Bengtsson (KD), 
Johanna Malmborg (C), Claes Nord (SD), Roger Ödebrink (S)  
ersätter Besim Matoshi (S) (vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare Ken Frick (L)
Allan Ragnarsson (M)
Jörgen Johansson (C)
Stig Svensson (SD)

Övriga närvarande Magnus Ljunggren (Teknisk chef)
Linda Viskic (Sekreterare)

Utses att justera Johanna Malmborg

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Skillingaryd ,  2019-05-14   14:00
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Protokollet omfattar §§54-56
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§54

Godkännande av dagordning av direktjusterade ärenden
Beslut
Att godkänna föreliggande dagordning gällande direktjusterade ärenden under §55-56.
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§55

Investeringsbudgetäskande för kommunala åtgärder kopplade till 
Jönköpings länstrafik (TN 2019/024)
Beslut
Att förnya begäran för investeringsbudget kollektivförbättringar, ID 9203, 1 000 tkr för år 
2020 och därmed makulera tidigare begäran.

Återkomma till nästkommande budgetprocess om påverkan på driftkostnader

Uppdra åt förvaltningen att ansöka om statsbidrag för kommande investeringsåtgärder.

Sammanfattning
Jönköpings länstrafik kommer att trafikera sträckan Värnamo – Jönköping med 
halvtimmestrafik från och med halvårsskiftet 2020, sjukhus till sjukhus. Busstoppen har 
diskuterats utifrån restid och resenärer mellan Jönköpings länstrafik och kommunen. 
Nuvarande planerade busstopp i Skillingaryd är järnvägsstationen och på Storgatan i höjd 
med Proton. I Vaggeryd är planerade stopp Nådastigen och Torsbo i höjd med Fenix.

För att hålla en attraktiv restid med få trafikstörningar så att tidtabellen kan hållas begär 
Jönköpings länstrafik att åtgärder göras på den kommunala infrastrukturen. Jönköpings 
länstrafik har överlämnade en ny lista den 30:e april på åtgärder till kommunen. Åtgärder på 
kommunal infrastruktur som berör kollektivtrafiken är möjliga att söka statsbidrag (50 %) för 
att genomföra. Om inte åtgärder görs kommer busstoppen ske utmed väg 846 i samhällenas 
utkanter för att slippa trafikstörningar som påverkar tidtabellen.

Åtgärdslista
• Signalreglerad bussprioritering 4 st. Ljungbergsgatan/Sturegatan,
Jönköpingsvägen/Ringvägen, Götaforsvägen/Nådastigen och Storgatan/Jönköpingsvägen
• Prioriterad vänstersväng 3 st. Jönköpingsvägen/Ringvägen Nådastigen /Storgatan och
Storgatan/Jönköpingsvägen.
• Nya väderskydd i glas: Torsbo samt Skillingaryd norra

Tekniska utskottet har tidigare begärt (15 mars) 600 tkr 2020, för tidigare kända 
kollektivåtgärder i samband med halvtimmestrafiken. Dessa begärda medel räcker inte till 
hela Jönköpings länstrafiks nya lista. Bedöm kommunal medelsbrist utifrån begärda medel 
uppgår till 400 tkr och förutsätter bidrag från staten för ett genomförande. Ny begäran för ID 
9203 kollektivförbättringar 1 000 tkr för år 2020.
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Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.
Ordförande frågar om nämnden kan besluta att denna paragraf är omedelbart justerad, och 
finner det bifallet.

 
Expedieras till 
Budgetberedningen
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
 

Beslutsunderlag
 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2019-05-02
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§56

Tekniska nämndens prioritering investeringar (TN 2019/024)
Beslut
Ärendet återremitteras för fortsatt handläggning.

Sammanfattning
I olika sammanhang efterfrågas hur tekniska nämnden prioriterar investeringar utifrån 
medelsbrist eller vid kapacitetsbrist i genomförande.

Yrkanden
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras för fortsatt handläggning.
 

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att ärendet återremitteras för 
fortsatt handläggning, och finner det bifallet.
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta att paragrafen är omedelbart justerad, 
och finner det bifallet.

Expedieras till 
Budgetberedningen
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
VA-chef
Fastighetschef
Projektledare
 

Beslutsunderlag
 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2019-05-07
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