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Yttrande på skrivelse – Höga bränna, dnr TU 2018/054 
 
Tekniska utskottets beslut 
Följa skogsbruksplanen med avverkning och gallring för hela området kring 
Friluftsgården i Vaggeryd, med beaktande av VSOK:s önskemål.  
 
Avverkningen och gallringen innebär mindre intäkter om hänsyn ska tas 
enligt VSOK:s önskemål. 
 
Ärendet ska återrapportera till tekniska nämnden i januari. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En remiss inkom till tekniska kontoret 2018-04-27 från kommunstyrelsens 
tjänstemannaberedning angående en skrivelse från Vaggeryds SOK om att 
ta bort stängslet som inhägnar Höga bränna vid Friluftsgården i Vaggeryd.  
 
Stängslet vid Höga Bränna sattes upp 2008 för att ”älgsäkra” den ekskog 
som planterats där efter stormarna Gudrun och Pers härjningar i området. 
Tre öppningar i stängslet gör området tillgängligt för friluftsliv. En del av 
trädbeståndet är nu ”älgsäkrat”, men inte hela området. Hela området 
beräknas vara ”älgsäkrat” någon gång efter 2020. Att stängsla om delar av 
området anses vara en onödig kostnad då området är tillgängligt. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2018-06-12 §71 att föreslå VSOK att tekniska 
utskottet gallrar vid Höga Bränna, om klubben kunde hjälpa till med att ta 
hand om riset då det inte finns ekonomi för det inom tekniska utskottets 
budgetram. 
 
Kommunledningskontorets tjänstemannaberedning skickade tillbaka ärendet 
till tekniska utskottet för att undersöka om VSOK har möjlighet att ta hand 
om det som blir kvar efter röjningen samt att förtydliga ärendet med en 
beslutssats. 
 
Den 15 oktober inkom en skrivelse från VSOK, via kommunlednings-
kontoret, med önskan om att staketet tas bort och att samtal förs. 
 
Den 15 oktober träffas måndagsgruppen från VSOK och gatu- och parkchef 
Hans Göransson vid friluftsgården för att diskutera frågan. VSOK framförde 
då att de inte vill ta hand om eventuellt ris som uppkommer vid en gallring. 
VSOK framförde också ett antal krav på eventuella avverkningar och 
gallringar i området kring Friluftsgården. 
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Den 30 oktober tog Hans Göransson upp frågan på möte med Natur- och 
miljörådet i Vaggeryds kommun. Enligt skogsbruksplanen behöver det 
göras åtgärder i området kring Friluftsgården. Dessa utgår från det 
avkastningskrav som kommunen har. En önskan om röjning och åtgärder 
ska därför finansieras med uttag från skogen och finansiering av extra 
åtgärder är inte aktuellt. 
 
Syftet med att ta upp frågan om avverkning på Natur- och miljörådet var att 
få fram olika synpunkter från olika organisationer. Inga synpunkter på att 
använda den gröna skogsbruksplanen lämnades. 
 
Tekniska kontoret har därför för avsikt att skriva ihop en beskrivning av 
arbetet och ge information till allmänhet när arbetet startar. Ta bort grenar 
från stigar, naturhänsyn, ingår i arbetsprocessen för skogscertifieringen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets remiss från den 2018-04-27 med skrivelsen från 
Vaggeryds SOK, dnr KS 2018/130. 
Tekniska utskottets beslut 2018-06-12 §71 med svar på skrivelse om 
stängsel vid Höga Bränna, dnr TU 2018/054. 
Återremiss från kommunstyrelsens tjänstemannaberedning 2018-06-25 till 
tekniska utskottet. 
Skrivelse från Vaggeryds SOK från 2018-10-12. 
Minnesanteckningar från Vaggeryds SOKs Måndagsgruppens möte med 
Hans Göransson, 2018-10-15. 
Minnesanteckningar från Natur- och miljörådet, 2018-10-30. 
Meddelande från Lisbeth Karlsson, VSOK och Natur- och miljörådet, 2018-
11-11. 
 
Förslag på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till förslaget med tillägg att ärendet 
återrapporteras till tekniska nämnden i januari 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Kenth Williamssons 
förslag, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på motion – sök medlemskap i Södra 
Skogsägarna ekonomisk förening, dnr TU 2018/050 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen. 
 
Nuvarande leveranser av skogsprodukter bedöms fungera väl utifrån 
ekonomiskt utfall och kommunens behov av efterfrågad service. Tekniska 
utskottet ser inte att ett medlemskap i Södra Skogsägarnas ekonomiska 
förening är fördelaktigt för kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) har lämnat in en motion 2018-01-
29 med förslag att: 
• Vaggeryds kommun söker medlemskap i Södra Skogsägarnas 

ekonomiska förening. 
• Vaggeryds kommun därefter levererar alla skogsprodukter till Södra 

Skogsägarna ekonomiska förening. 
 
Tekniska kontorets yttrande  
Tekniska kontoret ser i dagsläget inte att ett medlemskap i Södra 
Skogsägarnas ekonomiska förening är fördelaktigt för kommunen.  
 
Kommunens möjligheter till bra avkastning vid försäljning av skogsprodukter 
över tid är viktigt. Nuvarande leveranser av skogsprodukter bedöms fungera 
väl utifrån ekonomiskt utfall och kommunens behov av efterfrågad service. 
Att binda sig och leverera alla skogsprodukter till Södra Skogsägarnas 
ekonomiska förening anses inte vara en ekonomisk fördel över tid. 
 
Kommunal försäljning av skogsprodukter omfattas inte av Lagen om offentlig 
upphandling som reglerar kommunens inköp. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets remiss från 2018-04-17 med motion – sök 
medlemskap i Södra Skogsägarna ekonomisk förening, dnr KS 2018/059. 
 
Förslag på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) står bakom beslutet, men föreslår att motiveringen 
förtydligas. 
  
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-11-20 § 130 TU 2018/050 5(14) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Kenth Williamssons 
förslag, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Medborgarförslag – inför cykelpumpar i våra tätorter, 
dnr TU 2017/082 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att fastställa alternativ C för medborgarförslaget, 
men då utskottet inte är enigt får kommunstyrelsen fastställa beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom 2017-07-31 om att införa kompressorstyrda 
cykelpumpar i våra tätorter. Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning 
överlämnade medborgarförslaget till tekniska utskottet och kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår bifall till medborgarförslaget och ställer 
sig positiva till beskrivna intentioner. 
 
Tekniska utskottet beslutar 2017-11-28 att föreslå kommunstyrelsen att 
bifalla medborgarförslaget och tekniska kontoret påbörjar arbetet med att 
hitta möjliga platser för kompressorstyrda cykelpumpar. Man föreslår att de 
ska installeras vid brandstationen i Vaggeryd, vid Vaggeryds torg och vid 
Mejeriet i Skillingaryd. Kostnaden beräknas uppgå till 20 000 kr per 
cykelpump och ha en driftkostnad på ca 500-1000 kronor per år för alla tre 
cykelpumpar. Investeringen och driftkostnaderna för cykelpumparna 
beräknas kunna finansieras i befintlig budget. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-08-22 att föreslå 
kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget enligt tekniska utskottets 
förslag. Kommunstyrelsen återremitterar 2018-09-05 ärendet till tekniska 
utskottet för att titta på andra alternativa lösningar med redan befintliga 
pumpanläggningar. 
 
Tekniska kontorets förslag på bidrag 
För att möjliggöra offentliga cykelpumpar utifrån medborgarförslagets 
intentioner föreslås att ett kommunalt bidrag införs från och med 2019. 
Syftet med bidraget är att stimulera privata aktörer att upplåta centralt 
placerade cykelpumpar för allmänt nyttjande. Utifrån att företagen har 
tryckluftskompressorer i sin verksamhet.  
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Förslag till krav för bidrag för offentliga cykelpumpar: 
• Ska vara ett företag med organisationsnummer och lokaliserat i 

Vaggeryds kommun. 
• Företaget ska tillhandahålla fri tryckluft genom pumpanordning för 

cyklar. 
• Pumpanordningen ska vara tillgänglig för allmänheten alla dagar i 

veckan, dygnet runt. 
• Pumpanordningens geografiska placering ska vara inom 300 meters 

avstånd (fågelvägen) från torgens centrumpunkt samt placerad ut 
mot allmän kommunal infrastruktur. Saknar tätorten torg definierar 
kommunen en lokal central plats som utgör avståndspunkt för 
respektive tätort.  

• Bidraget ska sökas årligen genom en digital ansöknings-blankett 
senast den 1 mars för bidrag innevarande år. 

• När bidrag har godkänts ska kommunen tillhandahålla en skylt, 
”offentlig cykelpump - Vaggeryds kommun”, som sätts upp av 
bidragstagaren. 

• Årlig ersättning utgår när ovanstående krav uppfylls med 1000 kr/år 
och betalas ut i oktober varje år. 

 
Förslag till beslut 
Alternativ A 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget och inte införa 
kommunala kompressorstyrda cykelpumpar. 
 
Alternativ B 
Föreslå kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget och ge tekniska 
kontoret i uppdrag att installera 3 stycken kompressorstyrda cykelpumpar 
vid brandstationen i Vaggeryd, vid Vaggeryds torg samt vid Mejeriet i 
Skillingaryd. 
 
Alternativ C 
Föreslå kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget genom att införa ett 
bidrag till privata aktörer som upplåter centralt placerade offentliga 
cykelpumpar för att stimulera uppsättandet av offentliga cykelpumpar. 
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Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-07-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28 § 108 
Remiss till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden 2017-09-14 
Tekniska utskottets beslut 2017-11-28 § 116 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-11-08 § 130 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-08-22, § 190 
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-05 §202 
 
Förslag på sammanträdet 
Ordförande, Stig-Göran Hultsbo (MP), Kenth Williamsson (S) och Besim 
Matoshi (S) föreslår att tekniska utskottet förordar alternativ C till 
kommunstyrelsen. 
 
Allan Ragnarsson (M) föreslår alternativ A, avslag för medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslag C, och finner att 
utskottet inte är enigt. Ordförande konstaterar ärendet ska avgöras av 
kommunstyrelsen. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-11-20 § 132 TU 2018/095 9(14) 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Yttrande på detaljplan del av Hok 2:110 m.fl. (förskola), 
dnr TU 2018/095 
 
Tekniska utskottets beslut 
Lämna nedanstående yttrande på detaljplan del av Hok 2:110 m.fl. 
(förskola). 
 
Sammanfattning av ärendet 
En remiss inkom till tekniska kontoret 2018-11-01 från kommunstyrelsens 
arbetsutskott om detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl. för samråd. 
Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola på del av Hok 
2:110. Utöver det möjliggör detaljplanen även för bl.a. centrumändamål. 
Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-10-30 t.o.m. 2018-12-05. 
Synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen vara kanslienheten 
tillhanda senast 2018-12-05. 
 
Tekniska kontorets yttrande 
På detaljplanen är en plats för återvinning markerad. Platsen är inte lämplig 
utan behöver flyttas minst 10 meter från närmaste korsning så att 
trafiksäkerheten förbättras. 
 
Övrig information 
Då detaljplanen ändras från bostadsändamål där VA-ledningsnätet är 
utbyggt kommer en kostnad för proppning av befintliga serviser belasta 
kommande byggnation i enlighet med kommunens gällande vatten-och 
avloppstaxa. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets remiss med detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl. 
för samråd, dnr KS 2018/108. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kanslienheten 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA-chef 
Diarium 
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Svar på remiss om samråd ombyggnation av dämme 
vid utloppet i Rasjön, dnr TU 2018/097 
 
Tekniska utskottets beslut 
Inte lämna några synpunkter utifrån tekniska utskottets ansvarsområde på 
samrådet om ombyggnation av dämme vid utloppet i Rasjön. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret fick 2018-10-24 en inbjudan om samrådsmöte 
måndagen den 5 november gällande ombyggnation av utloppet i Rasjön från 
Gislaveds kommun. Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning 
överlämnade ärendet för vidare handläggning till tekniska utskottet 2018-
11-05. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets remiss inkommen till tekniska utskottet 2018-
11-05 med samråd ombyggnation av dämme vid utloppet i Rasjön, KS 
2018/271. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunledningskontoret 
Teknisk chef 
Diarium 
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Vattenförsörjning, dnr KS 2009/392 
 
Tekniska utskottets beslut 
Avvakta fortsatta undersökningar i Boda och Västra Strand till förmån för 
att påbörja översiktliga undersökningar mot Rastad nordost Vaggeryds 
tätort. 
 
Uppmana kommunstyrelsen att bevara undersökningsområdet i Boda som 
en möjlig framtida vattentäktsområde i kommande översyn av kommunens 
översiktsplan. 
 
Fortsatt uppmana kommunstyrelsen att inte sälja tomten med provbrunn för 
vattenuttag på hästgården vid Västra Strand. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska kontoret har undersökt området Boda, norr om travbanan i 
Vaggeryd, för att säkerställa kommunens framtida vattenförsörjning. Det 
kan konstateras att områdets brunnkapacitet skulle kunna uppgå till 
storleksordningen 10-15l/s med antagen säkerhetsfaktor. Detta medför att 
möjligheten till vattenuttag är undermåttlig för att täcka hela 
vattenförsörjningsbehovet. Utifrån strategin att flera brunnslägen med 
geografisk spridning kan tillgodose kommunens framtida vattenbehov har 
Boda betydelse.  
 
Alternativ finns att komplettera med områden på Västra Strand, där 
undersökningar har gjorts tidigare. Vid de så kallade hästgårdarna har man 
påvisat möjligheten till höga vattenuttag. Vattenkvaliteten motsvarar 
nuvarande vattentäkt vid Torsbo, vilket innebär förekomst av järn och 
mangan. Det finns ett behov av att komplettera gjorda undersökningar med 
långtidprovpumpning och utökad provtagning. Detta för att avgöra områdets 
möjlighet att utgöra en del av kommunens dricksvattentillgångar.  
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut om skydd för vattentäkt i Vaggeryd från 2007-03-01 
(06 FS 2007:23). 
Tekniska utskottets beslut 2009-12-09 §115 om uppdrag att utreda alternativ 
vattentäkt. 
Tekniska utskottets beslut 2012-02-15 §15, 2013-06-04 §95, 2014-01-23 §7, 
2014-03-19 §26 och 2015-02-17 §11 om lägesrapporter i utredningen om 
vattenförsörjning. 
Konsultrapport daterad 2014-02-24 angående vattenförsörjning Vaggeryd-
Skillingaryd. 
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Tekniska utskottets beslut 2015-03-17 §20 om att utföra kompletterande 
undersökningsborrning med provpumpning. 
Geotekniska undersökningar Västra Strand. 
Kartor över området. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Plankommittén 
Teknisk chef 
VA-chef 
Diarium 
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Förvaltningsinformation, dnr TU 2018/001 
 

Tekniska utskottets beslut 
Godkänna informationen från ordförande och teknisk chef. 
 
Sammanfattning av ärendet  
• Gatubelysning Skillingaryd 
• Stigamo Etapp 2B 
• Ombyggnad Storgatan/Götaforsvägen GC-väg korsning 
• Allmän platsmark Gästgivaren (Mejeriet) 
• Utredning inköp av el. 
• Försäkringsärende om sättningsskador på Grindstensvägen 
• Invigning av torget i Vaggeryd den 22 november 
• Julavslutning med tekniska utskottet den 29 november 
• Invigning av vattenverket den 13 december 
 
Ordförande framförde ett stort tack för gott arbete under mandatperioden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna informationen, och finner den 
godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Delgivningar, dnr TU 2018/002. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna delgivningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges tekniska utskottet: 
A. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-17 §252 om samverkansavtal 

gång- och cykelväg längs väg 806, Skillingaryd Tallnäs/Tofteryd, dnr KS 
20107/394. 

B. Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29 §147 delårsrapport per augusti 2018 för 
Vaggeryds kommun, dnr KS 2018/234. 

C. Förnyad utställningstid för Vaggeryds kommuns vindbruksplan. 
D. Trafikverkets beslut 2018-11-16 om statlig medfinansiering till GC-väg 

Valdshultsvägen i Skillingaryd, TRV 2018/107119. 
E. Trafikverkets beslut 2018-11-13 om statlig medfinansiering till hållplats Vaggeryd 

Torsbo, TRV 2018/104023. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om utskottet kan godkänna delgivningen, och finner 
den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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