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Trafiksäkerhetsprogram 2019-2023 
Förord 
En bra trafiksäkerhet ökar attraktiviteten i kommunen. Vanliga synpunkter från 
kommuninvånare är att man upplever otrygghet i trafiken, vilket i sin tur leder till 
sämre tillgänglighet, framförallt för unga och gamla. 

Syftet med trafiksäkerhetsprogrammet är att systematiskt arbeta för ett 
trafiksystem som förbättrar säkerhet och tillgänglighet. 

I Vaggeryds kommun är trafiksäkerhetsprogrammet ett övergripande program till 
handlingsplanen ”Trygghet och säkerhet”, som tar ett helhetsgrepp på alla 
trygghets- och säkerhetsfrågor i trafikmiljön. 

Utgångspunkten är att Trafiksäkerhetsprogrammet ska uppdateras var fjärde år i 
samband med ny mandatperiod.  

Arbetet bedrivs samordnat mellan olika kommuner. På detta sätt blir vi 
effektivare i vårt arbete och hittar gemensamma lösningar. Medverkar i 
samarbetet gör också Trafikverket, Polisen och Nationalföreningen för 
Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). 

NTF Jönköpings län har medverkat i faktaunderlag och text i programmet. 

 

Nuläge 
Sverige är föregångare inom trafiksäkerhet. Ändå är trafikolyckor ett av de stora 
folkhälsoproblemen i Sverige. Olycksrisk och otrygghet påverkar också vår 
vardag. 

Många föräldrar låter inte sina barn röra sig på egen hand, då man är orolig för 
trafiksäkerheten. Detta påverkar barnens hälsa och utveckling. Ett ökat bilåkande 
och skjutsande av barnen påverkar även miljön negativt, med ökade 
luftföroreningar. 
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Vad påverkar trafiksäkerheten? 
Trafiksäkerhet är i grunden en fråga om attityder, omdöme och beteende. 

Det finns ett antal faktorer som i hög grad påverkar trafiksäkerheten. Det som är 
av störst betydelse är hastigheten. Användning av bilbälte och skyddsutrustning 
för barn är också av stor betydelse för hur allvarliga konsekvenser en olycka får 
för de inblandade trafikanterna. Risken för att en olycka ska inträffa ökar vid 
intag av alkohol/droger i samband med bilkörning. 

Användningen av cykelhjälm reducerar skadeföljderna för cyklister som råkar ut 
för en trafikolycka. Även synbarheten är en viktig faktor för ökad trafiksäkerhet, 
liksom gators drift och underhåll. Att gatumiljön fungerar och är tilltalande är 
viktigt för alla olika sorts resor som vi gör dagligen. Oavsett om vi väljer cykel, 
buss, bil eller att gå ska vi på ett så säkert sätt som möjligt nå vårt mål utan att 
råka ut för en olycka. 

För att påverka beteenden är samarbetet mellan kommuner, polis, NTF, 
räddningstjänsten och Trafikverket oerhört viktigt. 

Enkät om trafiksäkerhet 
Nedan beskrivs resultatet från 2015 års trafiksäkerhetsenkät, som Trafikverket 
genomför årligen på nationellt plan. 
I stort sett ställs samma frågor varje år, vilket gör att trafiksäkerhetsenkäten är en 
utmärkt källa för att studera förändringar av allmänhetens attityder till viktiga 
trafiksäkerhetsfrågor över tid. Det har också visat sig att det i många frågor finns 
skillnader i attityder mellan kön och ålder. 
 
Trafikbeteenden 
En stor majoritet av de tillfrågade har angivit ”Att inte köra rattfull” som allra 
viktigast för trafiksäkerheten när de fått välja mellan åtta viktiga beteenden. 
Därefter följer ”Använda bilbälte”, ”Inte köra mot rött ljus”, ”Inte prata i 
mobiltelefon” och ”Hålla hastigheten”. 

Trafiknykterhet 
Fem procent av de tillfrågade uppger att de under det senaste året kört bil efter att 
ha druckit alkohol, män i större utsträckning än kvinnor 
 
Hastighet 
50% av de tillfrågade anser att det är rimligt att sänka hastigheterna för att öka 
trafiksäkerheten. Betydligt fler kvinnor än män instämmer i det påståendet och det 
är också fler i den äldsta åldersgruppen, över 75 år. 

Bilbälte 
I framsätet används bilbälte i mycket hög utsträckning – hela 98 % använder alltid 
eller nästan alltid bilbältet oavsett om det är tätortstrafik eller landsvägstrafik. 
Användningen är något högre bland kvinnor än bland män, och något lägre i de 
yngre grupperna. 

Cykelhjälm 
Det är 26 procent av cyklisterna som nästan alltid använder cykelhjälm när de 
cyklar, medan 56 procent svarar att de sällan eller aldrig använder hjälm. 
Kvinnorna använder hjälm i något högre utsträckning än män och grupperna 
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mellan 18 och 25 år är de minst frekventa hjälmbärarna. I tonårsgrupperna avviker 
könsmönstret och flickorna använder hjälm i lägre utsträckning än pojkarna.  
 
Synbarhet 
25 procent uppger att de använder reflexer om vägen är belyst, medan 40 procent 
om belysning saknas. Användandet av reflexvästar har ökat bland både barn och 
vuxna. Reflexanvändningen ökar med stigande ålder. 

Mer riskfylld trafik 
Hälften av alla män och 65 % av alla kvinnor tycker att trafiken har blivit mer 
riskfylld under senare år. Bland de allra äldsta instämmer över 80 % medan 
personer under 25 år instämmer i betydligt lägre utsträckning. 

Mobiltelefon och bilkörning 
Det är 75 % som instämmer i att det borde vara förbjudet att tala i mobiltelefon 
när man kör bil. Det är skillnader mellan könen, där 82 % av kvinnorna 
instämmer, jämfört med 67 % av männen. 
 
Övergångsställen 
Ungefär var tredje tillfrågad, fler kvinnor än män, har svarat att bilarna sällan 
stannar när de ska korsa gatan på ett övergångsställe 

 
Nollvisionen 
 
Nollvisionen beslutades av riksdagen 1997. Den är både en vision om vägtrafik 
där ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt och strategier för hur vi ska 
uppnå en säker vägtrafik enligt visionen. Trafiksäkerhetsarbetet enligt 
nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas 
till människans förutsättningar eftersom människan är den svagaste länken i 
systemet.  
 
Ansvaret för säkerheten delas mellan systemutformare och de som använder 
vägtransport-systemet. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra 
olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att 
människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt.  
Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar 
men inte att de leder till allvarligare personskador. 

 
Etappmål 
 
Riksdagen beslutade i juni 2009 om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten. Det 
innebär att antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade ska minska 
med en fjärdedel från 2007 till 2020. Det motsvarar högst 220 dödade år 2020.  
Trafikverket tog fram förslaget våren 2008 på uppdrag av regeringen. 
Om det svenska etappmålet anpassas efter EU:s mål ska antalet dödade inte vara 
högre än 133 år 2020.  
För att uppnå trafiksäkerhetsmålen tillämpas så kallad målstyrning av 
trafiksäkerhetsarbetet. Det innebär att det finns mål att följa upp för ett antal 
indikatorer och att trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas 
tydligt vid årliga resultatkonferenser. Syftet med arbetssättet är att skapa 
långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet. Arbetssättet är framtaget och 
utvecklas löpande inom Gruppen för Nationell Samverkan - Väg (GNS Väg)  
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I dagsläget ingår följande organisationer: Arbetsmiljöverket, Folksam, 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, Näringsdepartementet, 
Polismyndigheten, SAFER, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges 
trafikskolors riksförbund, Sveriges åkeriföretag, Toyota Sweden AB, 
Transportstyrelsen och Trafikverket. Uppföljningen av indikatorer är central i 
målstyrningen. Var och en av dessa har ett målvärde att nå till 2020. Dessa 
målvärden motsvarar tillsammans det samlade målet för 
trafiksäkerhetsutvecklingen. Tabellen nedan visar nuläget för indikatorerna och en 
bedömning av om de förändrats i tillräcklig takt för att nå målet år 2020.  
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Trafiksäkerheten i Vaggeryd 

STRADA 
STRADA (Swedish Traffic Data Acqusition) är ett informationssystem som 
hanterar skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Systemet bygger på 
data från 2 källor, polisrapporterade olyckor och sjukvårdsrapporterade olyckor. 
De polisrapporterade olyckorna har ganska bra tillförlitlighet och har registrerats 
rikstäckande sedan 2003, men alla sjukhus i Sverige har fram till 2013, inte 
rapporterat in sina olyckor i STRADA. Då det bara rapporteras olyckor på landets 
akutsjukhus och inte på vårdcentraler, kan ett mörkertal finnas, vilket är mycket 
rimligt. Det gäller då främst rapporteringen gällande de lindriga skadorna. 

De data som används i analysen är hämtade från STRADA och gäller de 6 
senaste åren, 2011–2016. 

Definitioner 

Lätt skada och måttlig skada (ISS 1–8) 

Lätt skada kan innebära mjukdelsskador som kräver ingen eller begränsad 
rehabilitering. Lätt skada är inte skador på huvud eller skelett. Måttlig skada kan 
innebära större mjukdelsskador och skelettskador som kräver viss rehabilitering, 
ofta med kortare sjukskrivning. 

Allvarlig skada (ISS 9-) 

Allvarlig skada kan innebära flera och svåra skelettskador som kräver lång och 
omfattande rehabilitering. 

Dödsfall 

Person som avlidit inom 30 dagar efter trafikolycka, som direkt eller indirekt 
följd av trafikolycka. 

Samhällskostnader 
För att kunna prioritera och avväga olika trafiksäkerhetsåtgärder, och se till att de 
gemensamma resurserna används på ett effektivt sätt behövs ett ekonomiskt mått 
på de olika olyckstyperna. En värdering av samhällets kostnader har tagits fram 
av Trafikverket och är hämtad från publikationen ”Effektsamband för 
transportsystem”. Den samhällsekonomiska kostnaden för en trafikolycka består 
delvis av en riskvärdering, som skall spegla kostnader för olycksdrabbade 
individer på grund av förlust av liv eller hälsa, dels av materiella kostnader i form 
av kostnader för sjukvård, administration och skador på egendom samt 
produktionsbortfall på grund av sjukskrivning eller dödsfall. 

Skada Tkr 

Dödsfall 31 331 

Svår 5 672 

Lindrig 267 
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Beskrivning av olycksstatistik mellan 2011 och 2016 i Vaggeryds kommun 
(Siffrorna är tagna från STRADA.)   

Under perioden 2011 - 2016 inträffade totalt 278 trafikolyckor i Vaggeryds 
kommun. Olyckorna har resulterat i 8 döda, 10 allvarligt skadade, 55 måttligt 
skadade och 185 lindrigt skadade. 

 

  
 

  

 Olyckor statliga och kommunala vägar 

  

 Olyckor kommunala vägar 
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Av olyckorna har 113 stycken inträffat på det statliga vägnätet (7 döda, 0 
allvarligt skadade, 12 måttligt skadade och 94 lindrigt skadade) och 99 på det 
kommunala vägnätet (1 döda, 0 allvarligt skadade, 7 måttligt skadade och 62 
lindrigt skadade). Resterande olyckor har inträffat på övriga vägar. 

 
 

På det kommunala vägnätet är det olyckor med oskyddade trafikanter som är 
överrepresenterade, det vill säga olyckor med fotgängare, cyklister och 
mopedister. 
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Under samma period har 101 olyckor inträffat, där oskyddade trafikanter varit 
inblandade. Av dessa är 34 fotgängare (fotgängare singel) och 34 cyklister. 
(Cykel singel) Dessa inträffar i första hand på kommunala vägar. 

Den enskilt största olyckstypen i Vaggeryds kommun är singel olyckor med 
motorfordon. 

Olyckstyp kommunala och statliga vägar 
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Olyckstyp kommunala vägar 

 

 

 

 

 

 

Platstyp kommunala och statliga vägar 

 

 

Platstyp kommunala vägar 
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Olyckor fördelat på månad 

 

Olyckor fördelat på veckodag 
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Mål och åtgärder 
Det övergripande målet är att minska antalet olyckor med personskador. Här 
redovisas fem målområden som Vaggeryds kommun inriktar sitt 
trafiksäkerhetsarbete på. 
 
1. Påverka trafikantbeteenden 
Att följa reglerna i trafiken är avgörande för en bra trafiksäkerhet. 
Följande insatser görs på området: 
• Insatser kopplat mot skola och barnomsorg:   

- Trafiksäkerhetsutbildning på låg och mellanstadiestadiet, utdelning av 
reflexer med mera.  

- Information till föräldrar i årskurs 8 med fokus på moped och 
hjälmanvändning.  

- Don´t drink and drive-kampanj på gymnasiet.  
- Inventera och säkerhetsbedöma kommunens skolskjusthållplatser. 

 
• Övriga insatser: 
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- Ökat reflexanvändande genom utdelning till skolor, pensionärsföreningar, 
flyktingförläggningar vid förfrågan. Även reflexkampanjer via reklam i tv i 
utvalda butiker, kommunens webbplats samt sociala medier. 

- Regelbundna möten med polis, andra kommuner, räddningstjänsten, 
trafikverket och NTF.  

- Stödja ett lugnare körsätt i trafikmiljön där oskyddade trafikanter vistas, 
genom att trafikmiljön anpassas för hastighetsgränser och risker genom 
fysiska åtgärder och hastighetspåminnande skyltning. 

- Samverka med polisen kring det årliga medborgarlöftet gällande 
trafiksäkerhetsfrämjande insatser. 

- Fortsätta använda parkeringsövervakning för att skapa trafiksäkrare 
parkeringsmönster. 

 
2. Minska halkolyckor 
Halkolyckor för gående och cyklister är kanske det största 
trafiksäkerhetsproblemet. Följande insatser görs för att minska halkolyckor: 
 

- Prioritera centrala gång- och cykelvägar vid snöröjning och 
halkbekämpning  

- Tekniska kontoret tillhandahåller sand för att boende på ett enkelt sätt 
ska kunna sanda vid sin bostad.  

- Prioritering av grusupptagning på våren för att minska olycksrisken för 
gående och cyklister. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bygga om trafikmiljöer 
Ombyggnader av trafikmiljöer har under flera år haft fokus på barn och 
ungdomars möjlighet att själva kunna ta sig till skola och fritidsanläggningar. 
Följande insatser görs på området: 
 

- Utredning för att se över och klassificera säkra GCM-passager. * 
- Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska arbeta med säkra passager. 
- Bygga 500 meter GC-väg per år, enligt förslag i GC-plan. 
- Fasa ut övergångsställen på de ställen där de inte behövs enligt inventering 

och Trafikverkets riktlinjer. 
- Utförandet av gång- och cykelpassager eller övergångsställen görs enligt 

Trafikverkets standardritningar. Förstärkt belysning vid behov.  
- Genomföra hastighetsöversyn på vägarna i Vaggeryds kommun. 

 
Prioriterade åtgärdslistor arbetas fram årligen.  
 
4. Säkert arbete på väg 
I samband med nyanläggning eller driftjobb är det viktigt med fastlagda rutiner 
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för att uppnå en säker arbetsplats. Handboken- Arbete på väg ska följas. TA-planer 
ska kontrolleras. 
 
5. Olycksuppföljning 
Trafik- och samverkansgruppen sammanställer statistik över trafikolyckor med 
hjälp av NTF Jönköpings län. Statistiken används som underlag för 
olycksuppföljning och trafiksäkerhetsåtgärder. Inkluderar även statistik över 
viltolyckor. 

- Årlig rapportering till politiker. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* En gång-, cykel- och mopedpassage (GCM-passage) definieras som säker om den är planskild 
eller om 85 procent av bilisterna passerar i maximalt 30 km/tim. Det senare åstadkoms mest 
effektivt genom att ha någon form av fysiskt farthinder i anslutning till övergångsstället.  









 
     

    Tekniska Kontoret 
    Box 43 
    568 21 SKILLINGARYD 

 

Åbergs Trafikskola HB:s remissvar: Trafiksäkerhetsprogram för Vaggeryds 
kommun 

Det är positivt att Trafikskolan har beretts möjlighet att lämna synpunkter på kommunens 
Trafiksäkerhetsprogram. 

Jag delar Ts-programmets analys av nuläget. Det är viktigt att i nollvisionens anda verka för 
att uppsatta delmål uppnås.  
Jag är också mycket positiv till de 5 målområden som kommunen inriktar sitt 
trafiksäkerhetsarbete på. 

Synpunkter och förslag 

1. Trafikantbeteende 

Att stärka de grundläggande trafikkunskaperna i såväl låg- mellan och högstadiet är mycket 
viktigt. Här räcker det kanske inte med att dela ut reflexer med mera. Trafikskolbranschens 
erfarenhet är att det under lång tid skett en gradvis kunskapsförsämring bland unga 
människor när det gäller trafikkunskaper. Önskvärt vore kanske en mer övergripande 
nationell styrning av trafikantutbildningen men lokalt finns ändå stora möjligheter använda 
trafiken som utgångspunkt för flera ämnen i skolan. Detta skulle stärka de ungas kunskap 
och förståelse för trafiksystemet. Särskilt viktigt med tanke på att vårt samhälle idag är mer 
mångkulturellt. Min uppfattning är att trafiksäkerhetskulturen ibland invånarna i våra 
tätorter skiljer sig mycket åt. 
Hjälmanvändning är mycket viktigt men information till föräldrar om trimning vid 
mopedkörning är nog ännu viktigare. Här finns också ett stort föräldraansvar att informera 
om, medhjälp till olovlig körning. Önskvärt vore också att Polisen gjorde fler riktade insatser 
mot trimning i kommunen. 
 

2. Minska halkolyckor 

Om jag läst STRADAS rapport rätt så finns här en stor potential att minska olycktalen i 
kommunen. Viktigt är att verkligen väga samhällskostnad gentemot kostnad för snöröjning, 
halkbekämpning samt grusupptagning.  En ökad användning av elcyklar i våra tätorter gör 
dessa åtgärder än viktigare.  



 
 

 

3. Bygga om trafikmiljöer 

Är positiv till de insatser som redovisats. Skulle dessutom gärna se en mera tydlig skyltning 
och utmärkning av väjningsreglerna i vissa korsningar. Bl.a. Ö Allégatan - Sturegatan 
(Skillingaryd) varningsmärke A29f saknas. Samma gäller i Vaggeryd, Smedbygatan – 
Götarpsvägen samt i alla korsningar längs Södra Parkvägen (A29b).  
 
Att genomföra en hastighetsöversyn med syfte att sänka hastigheten i tätorten till 40 km/h 
ser jag också som positivt.  

4. Säkert arbete på väg 

Inga synpunkter eller förslag på denna punkt 

5. Olycksuppföljning 

För att åtgärder och måluppfyllnad ska bli så effektiva som möjligt är min uppfattning att 
denna är mycket viktigt, kanske viktigast. Jag utgår ifrån att Trafik o samverkansgruppen 
samlar in data lokalt. Det är ju vad som händer på Våra gator och korsningar som är det 
primära.  
Förslag: Att på något sätt även samla in incidenter (beteende som skulle kunna bli en 
olycka). Till exempel genom kommunens hemsida eller liknande. 

 

Skillingaryd den 18 december 2018 

Vänliga Hälsningar 
Åbergs Trafikskola HB 

Roland Åberg 

Roland Åberg 
Utbildningsledare 
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Svar på remiss om trafiksäkerhetsprogram 
 
De	senaste	åren	har	vi	sett	ett	ganska	stort	antal	medborgarmotioner	och	motioner	som	handlat	om	att	
införa	olika	typer	av	trafiksäkerhetsåtgärder	i	våra	tätorter.	Önskemålet	från	allmänheten	att	förbättra	
trafikmiljön	är	alltså	tydligt.	Motionerna	handlar	i	stort	sett	om	att	sänka	hastighetsgränser	eller	införa	
säkra	gång-	och	cykelpassager	inom	tättbebyggt	område.	Flera	av	dessa	motioner	har	besvarats	med	att	
ett	nytt	trafiksäkerhetsprogram	är	under	utarbetande	och	det	har	antytts	att	svaren	ska	komma	i	detta	
program.		
	
Några	exempel	på	önskemål:	
	
”Sänka	hastigheten	inom	Bondstorps	tätort"	
”Sänkt	hastighet	och	fartdämpande	åtgärder	på	Bondstorpsvägen	i	Vaggeryd”	
”Övergångsställe	på	Storgatan	i	Vaggeryd”	
”Förslag	att	hastighetsbegränsningen	på	Smedbygatan	i	Vaggeryds	ska	sänkas	från	nuvarande	50	till	30."	
”Ändring	av	bashastigheten	i	villaområden	till	40	kilometer	i	timmen”	
”Övergångsställe	i	korsningen	Ödestuguvägen-Storgatan”	
”Övergångsställe	vid	Götafors	skola”	
”Blinkande	övergångställe	vid	Storgatan	i	Skillingaryd”	
	
Inget	av	dessa	förslag	har	hittills	lett	till	någon	åtgärd	utan	det	har	istället	hänvisats	till	det	kommande	
trafiksäkerhetsprogrammet.	Av	den	anledningen	vill	vi	i	Miljöpartiet	poängtera	att	det	nya	
trafiksäkerhetsprogrammet	måste	innehålla	utförligare	och	tydligare	svar	på	de	frågor	som	ställts	
genom	dessa	motioner.	Så	är	inte	fallet	i	det	nu	liggande	utkastet.	Visserligen	nämns	under	”mål	och	
åtgärder”	att	det	pågår	en	”hastighetsöversyn”	och	en	"utredning	för	att	se	över	och	klassificera	säkra	
GCM-passager".	Vi	anser	här	att	resultatet	av	dessa	utredningar	-	i	form	av	förslag	på	åtgärder	och	
riktlinjer	-	borde	vara	en	del	av	programmet	från	början.		
	
De	inledande	texterna	med	bakgrundsfakta	i	utkastet	till	trafiksäkerhetsprogram	ger	tydliga	signaler	om	
vad	åtgärderna	i	programmet	bör	handla	om.	Vi	kan	bland	annat	konstatera	att:	
	

• Det	finns	ett	antal	faktorer	som	i	hög	grad	påverkar	trafiksäkerheten.	Det	som	är	av	störst	
betydelse	är	hastigheten.	

• Vaggeryds	kommun	är	”ej	i	linje	med	nödvändig	utveckling”	när	det	gäller	”andel	cyklister	med	
hjälm”	samt	”god	kvalitet	på	gång-	och	cykelvägar”	

• På	det	kommunala	vägnätet	är	det	olyckor	med	oskyddade	trafikanter	som	är	
överrepresenterade,	det	vill	säga	olyckor	med	fotgängare,	cyklister	och	mopedister.	

	
Eftersom	de	oskyddade	trafikanterna	är	just	oskyddade	och	därmed	har	högst	risk	att	drabbas	av	
personskador	anser	vi	att	trafiksäkerhetsprogrammet	bör	fokusera	extra	hårt	på	åtgärder	som	skyddar	
denna	grupp.	”Rätten"	att	inte	skadas/dödas	i	trafiken	väger	självklart	tyngre	än	”rätten"	att	få	köra	fort	
med	sin	bil.	En	generell	sänkning	av	bashastigheten	i	våra	tätorter	till	40	km/h	kan	såväl	höja	
trafiksäkerheten	som	minska	behovet	av	andra	typer	av	åtgärder.	Lägre	hastighet	leder	dessutom	till	
sänkt	bränsleförbrukning.	Vi	anser	därför	att	en	sänkning	till	40	km/h	som	bashastighet	i	tätorterna	ska	
tas	med	som	en	självklar	åtgärd	i	trafiksäkerhetsprogrammet.		
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Debatten	om	”övergångsställen”	är	ständigt	pågående	och	nya	önskemål	om	övergångsställen	inkommer	
från	allmänheten	med	jämna	mellanrum.	I	trafikprogrammets	faktadel	kan	man	läsa	att	"Ungefär	var	
tredje	tillfrågad,	fler	kvinnor	än	män,	har	svarat	att	bilarna	sällan	stannar	när	de	ska	korsa	gatan	på	ett	
övergångsställe”.	Det	är	alltså	tydligt	att	ett	övergångsställe	inte	är	en	garanti	för	att	bilarna	stannar	och	
att	passage	ändå	alltid	måste	ske	i	samspel	mellan	gående/cyklist	och	fordonsförare.	Av	den	anledningen	
anser	vi	att	trafiksäkerhetsprogrammet	bör	vara	tydligt	i	om	kommunen	överhuvudtaget	ska	ha	några	
skyltade	övergångsställen	(Herr	Gårman)	–	och	om	dessa	ska	finnas	bör	det	även	finnas	riktlinjer	för	när	
det	kan	vara	aktuellt.		
	
Programmet	bör	också	tydligt	peka	på	vilka	andra	åtgärder	som	kan	komma	att	sättas	in	som	alternativ	
till	traditionella	övergångsställen,	såsom	förträngningar,	vägbulor,	”rödljus”,	andra	typer	av	ljussignaler	
eller	fartkameror.	Varje	sådan	tänkbar	åtgärd	bör	tas	upp	i	programmet	och	motiveras	var	den	kan	
komma	att	bli	aktuell	i	vår	trafikmiljö.	I	programmets	”åtgärdsdel”	nämns	att	"utförandet	av	gång-	och	
cykelpassager	eller	övergångsställen	görs	enligt	trafikverkets	standardritningar”.	För	att	tydliggöra	hur	
vi	hanterar	säkra	passager	bör	riktlinjerna	för	dessa	passager	finnas	med	direkt	i	
trafiksäkerhetsprogrammet,	alternativt	som	bilaga.		
	
De	flesta	olyckor	med	oskyddade	trafikanter	sker	vid	våra	genomfartsleder	och	i	tätorternas	centrum.	
Därför	är	det	extra	viktigt	hur	vi	utformar	trafikmiljön	på	dessa	platser.	Dessvärre	är	det	också	just	dessa	
platser	som	är	i	störst	behov	av	förbättringar	för	de	oskyddade	trafikanterna.	Som	cyklist	är	det	svårt	att	
veta	var	man	ska	cykla.	Det	saknas	ofta	skyltning	och	uppmärkning	av	cykelväg.	Till	exempel	i	Vaggeryd	
längs	Jönköpingsvägen	och	Storgatan	riktning	sydost	från	Järnvägen	–	där	det	korrekta	idag	är	att	cykla	i	
vägbanan	–	trots	att	trottoaren	är	flera	meter	bred.	Tydlighet	i	trafikmiljön	är	avgörande	för	
trafiksäkerheten.	
	
Miljöpartiet	vill	därför	se	att	trafiksäkerhetsprogrammet	innehåller	en	total	översyn	av	skyltning	och	
uppmärkning	av	gång/cykelvägar	längs	genomfartsleder	i	samhällena	samt	i	samhällenas	centrum.		
	
Vid	våra	genomfartsleder	och	i	tätorternas	centrum	finns	också	mycket	att	önska	gällande	utformningen.	
Förutom	att	det	är	otydligt	vart	man	ska	cykla	är	det	dessutom	väldigt	krångligt	att	ta	sig	fram	och	
cykelvägarna	hänger	inte	ihop.	Uppmärksamheten	hamnar	snarare	på	vart	man	ska	ta	vägen	än	på	
medtrafikanterna.	Storgatan	i	Vaggeryd	mellan	järnvägen	och	Jönköpingsvägen	är	ett	exempel	där	
utformningen	är	extra	dålig.	Cyklister	och	bilar	samsas	här	om	samma	körbana	med	bara	ett	streck	i	
vägen.	Vintertid	är	detta	extra	problematiskt	när	snö	plogas	upp	över	”cykelvägen”	och	alla	trafikanter	
tvingas	dela	på	samma	yta.	Miljöpartiet	anser	att	det	ska	vara	säkert	och	smidigt	att	ta	sig	fram	med	
cykel.	Raka	sammanhängande	cykelvägar	som	är	bekväma	att	cykla	ska	eftersträvas.	
	
Vi	anser	därför	att	trafiksäkerhetsprogrammet	även	ska	innehålla	en	översyn	över	”helheten”	i	
cykelvägsnätet	längs	genomfartsleder	i	samhällena	och	i	samhällenas	centrum,	med	fokus	på	att	
cykelvägarna	ska	hänga	ihop.		
	
	
	
Miljöpartiet	de	gröna	i	Vaggeryds	kommun	genom	Mikael	Wahss	



Moderata synpunkter på trafiksäkerhetsprogram. 

Ett program bör vara framåtsyftande och därför innehålla framtida förslag för att få en god 
trafiksäkerhet i vår kommun. 

Mot bakgrund att de största olycksriskerna  finns centralt i våra tätorter och utanför våra skolor bör 
trafiksäkerhöjande åtgärder finnas där. 

Den moderata uppfattningen är att markerade övergångställen/passager är att föredra. God 
skyltning och god belysning gör att man uppmärksammar fotgängare som bilist. 

Cykeltrafik ökar vilket är positivt men det gäller även där att hitta bra övergångar så att olycksrisken 
minskar.  

Tycker också att man bör pröva blinkande övergångställen. 

Anser också att fartdämpande åtgärder blir bäst med rondeller. Att tvinga ut någon i mötande 
körbana som ett sätt att minska hastigheten medför nya olycksrisker. 

Ett annat sätt att få fartdämpande effekter är att sätta upp skyltar som visar bilistens hastighet och 
på så vis ger en dämpande effekt. 

Moderaterna anser att vi ska fortsätta med 50 km i tätorterna och 30 km vid skolor och förskolor. 

 

Gert Jonsson Moderaterna 



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Remissvar, Trafiksäkerhetsprogram för Vaggeryds kommun (KS 
2018/272)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar följande synpunkter till trafiksäkerhetsprogrammet:
 
För att öka läsbarheten vore det bra med figurtext till bilder, grafer och tabeller i programmet. 
Det vore även bra med hänvisning till figurerna i texten.
Under mål och åtgärder, vore det lämpligt att ta med att trafiksäkerhetsarbetet inleds redan i 
stadsplaneringsarbetet för att planera in säkra trafiklösningar i ett tidigt skede och på så vis 
kunna minska antalet olyckor.
 
Ta fram tydliga mätbara mål på varje område.
 
Nuvarande bashastighet 50 km i timmen ska vara kvar.
 
Sammanfattning
Tekniska kontoret har tagit fram ett trafiksäkerhetsprogram för Vaggeryds kommun, för att 
systematiskt arbeta för ett trafiksystem som förbättrar säkerhet och tillgänglighet. 
Trafiksäkerhetsprogrammet ska uppdateras var fjärde år i samband med ny mandatperiod.
Kommunledningskontoret har granskat programmet och föreslår följande:
För att öka läsbarheten vore det bra med figurtext till bilder, grafer och tabeller i programmet. 
Det vore även bra med hänvisning till figurerna i texten.
Under mål och åtgärder, vore det lämpligt att ta med att trafiksäkerhetsarbetet inleds redan i 
stadsplaneringsarbetet för att planera in säkra trafiklösningar i ett tidigt skede och på så vis 
kunna minska antalet olyckor.
 
Yrkanden
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår följande tillägg till kommunledningskontorets förslag:
Markerade övergångsställen/passager är att föredra.
 
Kenth Williamsson (S) föreslår följande tillägg till kommunledningskontorets förslag:
Ändring av bashastigheten till 40 kilometer i timmen
Ta fram tydliga mätbara mål på varje område.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns tre tilläggsförslag till kommunledningskontorets förslag 
till yttrande.
Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan bifalla Kenth Williamssons förslag om att ta 
fram tydliga mätbara mål på varje område och finner det bifallet.
 
Härefter ställer ordförande förslaget om att ha kvar nuvarande bashastighet 50 kilometer i 
timmen och Kenth Williamssons förslag att ändra bashastigheten till 40 kilometer i timmen 
mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att ha kvar nuvarande bashastighet 50 
kilometer i timmen.
 
Votering
Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till att ha kvar nuvarande bashastighet 50 kilometer i timmen
Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag om att ändra bashastigheten till 40 
kilometer i timmen
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1.
 
Arbetsutskottet beslutar, med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster, att bifalla förslaget att ha kvar 
nuvarande bashastighet 50 kilometer i timmen.
 
Till sist frågar ordförande om arbetsutskottet bifaller eller avslår förslaget om markerade 
övergångsställen/passager och finner att arbetsutskottet avslår det.
 
 
Expedieras till 
Tekniska kontoret

Beslutsunderlag
 Moderaternas synpunkter på trafiksäkerhetsprogrammet
 Miljöpartiets svar på remissen om trafiksäkerhetsprogram
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-16 § 11
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse2018-11-15
 Remiss - Trafiksäkerhetsprogram för Vaggeryds kommun
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 
2019-01-03  1(2) 

  
 

 Kommunstyrelsen 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 
 
 
Exploatering av industriområde LogPoint South 
Sweden/Stigamo, etapp 2b, dnr TU 2018/018 
 
Förslag till beslut 
Ge tekniska chefen i uppdrag att tilldela entreprenör i pågående 
upphandling för att färdigställa väg, vatten- och avloppsförsörjning, m.m. 
inom LogPoint South Sweden/Stigamo, etapp 2b. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I norra kommundelen vid Södra Stigamo by inom LogPoint South 
Sweden geografiska marknadsföringsområde har Vaggeryds kommun 
tagit fram ett område för verksamhetsetableringar. I samverkan mellan 
Vaggeryds kommun och Jönköpings kommun bedrivs ett gemensamt 
utvecklings- och marknadsföringsarbete för LogPoint South Sweden.  
 
Under 2017-2018 har norra området iordningsställts för att möjliggöra 
verksamhetsetableringar, ca 20 ha totalyta. Området har försetts med 
gata, bredband, elförsörjning, avvattningssystem, terrasserade tomtytor, 
vatten- och avlopp, m.m. Förfrågningar angående markköp har varit i 
omlopp under och efter byggtiden. På två tomter av de tre iordningställda 
har markupplåtelseavtal tecknats. 
 
Tekniska utskottet gavs i uppdrag att påbörja arbetet med södra delen av 
området, från norra delen längs E4:an ner till riksväg 30 av 
kommunstyrelsen i april 2016. I pågående markentreprenad sker åtgärder 
kopplade till avvattning i ett förberedande syfte för fortsatt exploatering 
av Stigamo etapp 2 södra delen. Område har en totalyta på ca 170 ha 
exkl. det norra området. 
 
Tekniska kontoret har med hjälp av Sweco tagit fram underlag för 
upphandling med åtgärder för färdig väg, vatten- och avloppsförsörjning, 
el, bredband m.m. för en kommande markentreprenad, etapp 2b. I det 
södra området finns ingen avsikt att kommunen terrassera tomterna. För 
att möjliggöra företagsetableringar i södra området behöver 
infrastrukturförsörjningen färdigställas. 
 
Upphandling för att färdigställa väg, vatten- och avloppsförsörjning, 
m.m. inom LogPoint South Sweden/Stigamo, etapp 2b, pågår. 
Entreprenör förväntas tilldelas 18 mars. Entreprenaden starta 15 april och 
ska vara färdig innan vintern. 
 
  



  

Sida 
2(2) 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 § 64, dnr KS 2015/311. 
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07 § 44, dnr KS 2015/311. 
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-06 § 55, dnr KS 2015/311. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Upphandlingsenheten 
Diarium 



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunstyrelsen 2019-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§55

Startbesked exploatering industriområde LogPoint South 
Sweden/Stigamo, etapp 2b (KS 2015/311)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden startbesked för exploatering 
industriområde LogPoint South Sweden/Stigamo, etapp 2b enligt omfattning antagen i 
Strategisk plan och budget 2019-2021.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 25 juni 2018 inom ramen för Strategisk 
plan och budget 2019-2021 ramarna för exploateringsprojektet – Logpoint. Projekt som 
överstiger 10 mnkr ska av kommunstyrelsen godkännas genom ett beslut om startbesked.

I norra kommundelen vid Södra Stigamo by inom Logpoint South Sweden geografiska 
marknadsföringsområde har Vaggeryds kommun tagit fram ett område för 
verksamhetsetableringar. I samverkan mellan Vaggeryds kommun och Jönköpings kommun 
bedrivs ett gemensamt utvecklings- och marknadsföringsarbete för LogPoint South Sweden.

Under 2017-2018 har norra delen av området iordningsställts för att möjliggöra 
verksamhetsetableringar, ca 20 ha totalyta. Området har försetts med gata, bredband, 
elförsörjning, avvattningssystem, terrasserade tomtytor, vatten – och avlopp, m.m. 
Förfrågningar angående markköp har varit i omlopp under och efter byggtiden. På två tomter 
av de tre iordningställda har markupplåtelseavtal tecknats.

Tekniska utskottet gavs i uppdrag att påbörja arbetet med södra delen av området, från norra 
delen längs E4:an ner till riksväg 30 av kommunstyrelsen i april 2016. I pågående 
markentreprenad sker åtgärder kopplade till avvattning i ett förberedande syfte för fortsatt 
exploatering av Stigamo etapp 2 södra delen. Området har en totalyta på ca 170 ha exklusive 
det norra området.

Tekniska kontoret har med hjälp av Sweco tagit fram underlag för upphandling med åtgärder 
för färdig väg, vatten- och avloppsförsörjning, el, bredband m.m. för en kommande 
markentreprenad, etapp 2b. I det södra området finns ingen avsikt att kommunen terrassera 
tomterna. För att möjliggöra företagsetableringar i södra området behöver 
infrastrukturförsörjningen färdigställas.
 
Teknisk chef Magnus Ljunggren redogör för ärendet.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunstyrelsen 2019-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Annika Hedvall, kommundirektör
Magnus Ljunggren, förvaltningschef, teknisk nämnd
Jörgen Hansson, ekonomichef
Torbjörn Åkerblad, kanslichef
Tina Blomster, Samhällsutvecklare

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-04
 Tekniska nämndens beslut 2019-01-22 § 001
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 Teknisk nämnd 
 
 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

  
 
Internkontrollplan för den tekniska verksamheten 
under perioden 2019-2022, dnr TN 2019/023 
 
Förslag till beslut 

1. Anta riktlinjerna för internkontroll inom tekniska nämndens 
verksamhetsområde 

 
2. Godkänna tekniska kontorets riskklassning. 

 
3. Fastställa förslaget till internkontrollplan för 2019-2022 med 

följande kontrollpunkter: 
 
2019 Motioner och medborgarförslag 
 Brandlarm 
  
2020 Säkerhet driftsystem VA 
 Säkerhet driftsystem fastighet 
 
2021 Fastighetsunderhåll 
 Ersättning för gatuvattning 
 
2022 Resursfördelningsmodellen 
 Beslut tekniska nämnden 
 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens internkontrollreglemente ska varje nämnd 
verksamhetsområde se till ”att en organisation upprättas för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att regler och 
anvisningar antages för den interna kontrollen”.  
 
Förslag till riktlinjer för internkontroll inom teknisk nämnden 
verksamhetsområde: 
Teknisk nämnden ska varje mandatperiod fastställa en internkontrollplan 
för tekniska kontorets verksamhetsområde. Internkontrollplanen ska 
omfatta två kontrollpunkter för varje år under mandatperioden. 
Kontrollerna ska rapporteras årligen till teknisk nämnd och 
kommunstyrelsen i samband med bokslutet.  
 



 Sida 
2(2) 

 
Kontrollpunkterna tas fram genom att minst 15 arbetsmoment/rutiner tas 
fram och riskklassas enligt särskilt framtagen mall. Arbetsmomenten ska 
omfatta alla områden inom tekniska kontorets verksamhet såsom 
administration, gatu- och park, VA och fastighet. 
  
Syftet med internkontrollen ska vara att: 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och avtal efterlevs. 
• Riskminimering, säkra system och rutiner. 
• Styrning så att resurserna används i enlighet med tagna beslut. 
• Säkra en rättvisande redovisning. 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 
Kontrollen ska omfatta följande områden: 

• Ekonomi 
• Kommunens prestationer 
• Kvalitet på utförda prestationer 
• Miljö 

 
Riskklassningen ska förutom arbetsmoment/rutin även beskriva hur 
kontrollen ska ske. Ansvarig för att utföra kontrollerna är tekniska 
kontorets förvaltningssekreterare.  

 
 

Beslutsunderlag 
Riskklassningsmall 
 

 
 

Magnus Ljunggren  
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Diariet 
 



Riskbedömning

TK-kontoret

Analysdeltagare: förvaltningschef, 

verksamhetschefer och förvaltningssekreterare

Utförd datum

Process/rutin Arbetsmoment Kontrollmetod Kontrollperiod Ekonomisk Kvalitet Miljö Förtroende Sannolikhet Riskvärdering

1

Motioner och medborgarförslag Genomförande av bifallna 
motioner och medborgarförslag

Kontroll av bifallna motioner och 
medborgarförslag, 2015-2018. 
Samtal med berörda personer.

2019 2 4 1 5 3 3,0

2
Säkerhet driftsystem VA Bedöma säkerhetsnivån av 

driftsystemet för vatten och 
avlopp 

Samtal med berörda  personer och 
sakkunniga. 

2020 2 3 4 3 2 2,8

3
Resursfördelningsmodellen Synliggöra volymförändringar 

inom skattefinansierad 
verksamhet

Processkartläggning med 
kvalitetskontroll. Samtal med 
berörda personer.

2022 4 3 2 3 2 2,8

4 Säkerhet driftsystem fastighet Bedöma säkerhetsnivån av 
driftsystemet av fastigheter

Samtal med berörda  personer 
ochsakkunniga. 

2020 3 3 2 3 2 2,6

5

Fastighetsunderhåll Underhåll av kommunala 
fastigheter

Processbeskrivning av 
framtagande av prioriteringar för 
fastighetsunderhåll. Samtal med 
berörda personer.

2021 3 3 3 3 2 2,8

6
Beslut tekniska nämnden Genomförande av beslut Kontroll av genomförda beslut 

2019-2021 i tekniska nämnden. 
Samtal med berörda personer.

2022 2 3 1 5 2 2,6

7
Brandlarm Brandlarmsfunktion Processkartläggning med 

kvalitetskontroll. Samtal med 
berörda personer.

2019 4 3 2 2 2 2,6

8

Ersättning för gatuavvattning Skattfinansiering ersätter 
taxefinsierad verksamhet för 
dagvattenhantering för gatunät

Att kontrollera om ersättningen 
motsvarar de taxefinansierade 
kostnaderna. 
Att kontrollera lagstiftning kring 
ersättningar för gatuavvattning. 
Samtal med berörda personer.

2021 3 1 1 4 3 2,4

9

Ersättning för brandvatten Räddningstjänst ersätter 
taxefinansierad verksamhet för 
brandvatten.

Att kontrollera om ersättningen 
motsvarar de taxefinansierade 
kostnaderna. 
Att kontrollera lagstiftning kring 
ersättningar för brandvatten. 
Samtal med berörda personer.

3 1 1 4 3 2,4

10

Grönyteplan Skötsel av grönytor i kommunen. Kontrollera att skötselåtgärderna 
enligt Grönyteplanen har 
genomförts. Samtal med minst två 
berörda personer.

1 3 3 2 3 2,4

11

Kommunförrådet Inköp och lagerhållning av 
material på kommunförrådet.

Kontrollera att rutiner finns och 
följs. Samtal med minst två 
berörda personer.

3 2 2 2 3 2,4



Riskbedömning

12

Vattenverket Skillingaryd Skötsel i enlighet med 
livsmedelslagstiftningen av 
vattenverket i Skillingaryd.

Kontrollera att rutiner finns och 
följs. Samtal med minst två 
berörda personer.

2 4 1 3 2 2,4

13

Naturreservat Skötsel av naturreservat i 
kommunen enligt avtal.

Kontrollera att skötselåtgärderna 
enligt överenskommelse har 
genomförts. Samtal med ett par 
berörda personer.

1 3 3 2 2 2,2

14

Delegationsordning Beslutsfattande. Kontrollera att 
delegationsordningen följs. 
Stickprov av ett antal beslut inom 
olika områden.

1 2 1 4 2 2,0

15

Mobiltelefoner, läsplattor och 
datorer i tjänsten/privat

Användandet av mobiltelefoner, 
läsplattor och datorer i 
tjänsten/privat.

Kontrollera om rutiner/riktlinjer 
finns och om de efterlevs. Samtal 
med ett stickprov anställda.

2 1 1 3 3 2,0

16

Informationsflödet inom 
tekniska kontoret

Kännedom om olika frågor. Stickprov med frågeställningar 
inom olika områden genom samtal 
med ett antal anställda.

1 2 1 2 3 1,8

17



Riskbedömning

Förklaring

Konsekvens vid fel i processen
Sannolikhet 

för fel Riskvärdering

Ekonomisk Kvalitet Miljö Förtroende

1 Försumbar 1 Försumbar 1 Försumbar 1 Försumbar
1  Osannolikt (25 

år) 1 Försumbar risk

2 Lindrig 2 Lindrig 2 Lindrig 2 Lindrig
2  Ganska 

ovanligt (5-10 år)
2 Acceptabel risk

3 Kännbar 3 Kännbar 3 Kännbar 3 Kännbar
3  Ganska vanligt 

(varje år) 3 Viss risk

4 Allvarlig 4 Allvarlig 4 Allvarlig 4 Allvarlig
4  Vanligt (varje 

månad) 4 Allvarlig risk

5 Mycket allvarlig 5 Mycket allvarlig 5 Mycket allvarlig 5 Mycket allvarlig
5  Mycket vanligt 

(dagligen) 5 Mycket allvarlig risk
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Tekniskt utskott 
 

Ordförande:  Per-Olof Toftgård (C) 

Förvaltningschef:  Magnus Ljunggren 

Nettokostnad totalt: 27 844 tkr 

Antal årsarbetare:   29 årsarbetare 

Kostnad per invånare 1 994 kr  

 

1. Resultatredovisning 
RESULTATRÄKNING, TKR Bokslut 

2018 
Budget 

2018 
Avvikelse 

budget 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018/2017 
Verksamhetens intäkter 31 809 30 719 1 090 45 755 -13 946 
Verksamhetens kostnader -43 897 -45 032 -1 135 -59 435 15 538 
Verksamhetens nettokostnader -12 088 -14 313 2 225 -13 680 1 592 
Finansiella kostnader -6 135 -5 891 -244 -5 226 -909 
Avskrivningar -9 621 -8 759 -862 -8 566 -1055 
Resultat efter avskrivningar -27 844 -28 963 1 119 -27 472 -372 
Kommunbidrag 28 963  0 28 742  
ÅRETS RESULTAT 1 119  1 119 1 270  

 
 

Finansiering, TKR Avvikelse 
budget 2018 

Skattefinansierat -250 
Taxefinansierat, vatten och avlopp  1 369 
ÅRETS RESULTAT 1 119 

 
Verksamheternas intäkter är högre än budgeterat, 1 090 tkr. Verksamheternas kostnader är lägre än budgeterat, 
 - 1 135 tkr. Detta ger ett positivt nettoutfall tillsammans på 2 225 tkr i förhållande till budgeterade medel.  De 
finansiella kostnaderna inklusive avskrivningar har varit underbudgeterade. Förhållandet mellan bokslut 2018 
och bokslut 2017 blir missvisande i sin storhet inom kostnader och intäkter. Detta beror på att verksamheten 
renhållning (hushållens avfall) lämnade tekniska utskottets ansvarsområde vid årsskiftet 2017/2018.  
 
Årets positiva resultat för vatten och avlopp, 1 369 tkr, beror på att den taxefinansierade verksamheten har tagit 
höjd för ökade kapitalkostnader ett år för tidigt. Detta beror på att den beräknade färdigställandetiden för 
investeringsprojekten har fått tidsförskjutningar. 
 
Inom den skattefinansierade verksamheten uppstod ett negativt resultat, - 250 tkr. Årets största enskilda 
överskridande har gjorts inom vinterväghållning med drygt 1 000 tkr. Under året prognostiserades ett högre 
minusresultat inom de skattefinansierade verksamheterna men andra verksamhetsgrenar har levererat ett 
överskott och mildrar det negativa utfallet under året. 
 
Årets avskrivningar motsvarar 8,4 % av tekniska utskottets nettoinvesteringar under 2018. 
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2. Driftsredovisning 
 DRIFTREDOVISNING, TKR  Bokslut 

2018 
Budget 

2018 
Avvikelse 

budget 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018/2017 
110 Kommunal information 1 0 -1 0 1 
153 Gemensam teknisk administration 579 646 66 187 392 
164 Torgplatser 16 0 -16 -16 32 
170 Bygg och plan 10 0 -10 -5 15 
188 Kommunförråd 14 113 99 52 -38 
211 Allmän markreserv - skogar 3 479 3 423 -56 2 926 553 
215 Saneringsfastigheter 195 400 205 155 40 
216 Kolonilotter 0 2 2 0 0 
310 Kommunala gator och vägar 17 996 16 259 -1 737 16 641 1 355 
330 Gård- och vägbelysning 1 315 1 502 187 2 216 -901 
331 Stöd till enskild väghållning utan statsbidrag 169 250 81 178 -9 
332 Stöd till enskild väghållning med statsbidrag 1 928 2 400 472 2 559 -631 
341 GS-personal -496 -33 463 -896 400 
342 Maskiner -20 -200 -180 182 -202 
343 Transportmedel, bilar mm -634 -100 534 -520 -114 
361 Hållplatser tågtrafik 18 30 12 42 -24 
362 Hållplatser busstrafik 0 30 30 39 -39 
391 Juleklarering 94 120 26 187 -93 
393 Bidrag till samhällsföreningar, julgranar 29 30 1 27 2 
411 Parker och lekplatser 4 725 4 052 673 4 021 704 
415 Sidoordnad verksamhet, externa projekt -224 0 224 -3 -221 
540 Gemensam adm. Vattenverk 1 291 2 500 1 209 1778 -487 
541 Vattenverk -9 075 -9 000 75 -6 668 -2 407 
551 Rening av avloppsvatten 5 302 5 500 198 4 104 1 198 
556 Besiktning och mätning hos abonnenter 1 113 1 000 -113 716 397 
580 Kraftanläggningar 18 40 22 25 -7 
 TOTALT 27 844 28 963 1 119 27 472 -84 

 

Tekniska utskottets avvikelse mot budget ger ett överskott på, +1 119 tkr i totalt utfall. Inom respektive 
finansieringsområde är resultaten olika. Skattefinansierat – 250 tkr och taxefinansierat + 1 369. Årets största 
enskilda överskridande har gjorts inom vinterväghållning med drygt 1 000 tkr inom program 310. Den 
taxefinansierade verksamheten, program 540-556, har tagit höjd för ökade kapitalkostnader ett år för tidigt. Detta 
beror på att den beräknade färdigställandetiden för investeringsprojekten har fått tidsförskjutningar.  
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3. Måluppfyllelse verksamhet 
KF mål Nämndens mål Per 31/12 

KF 1 

1.1. Erbjuda kommuninvånare, besökare och näringsliv en kommunalteknisk service som ger 
hög kundnöjdhet. Utveckla kommunens offentliga miljöer, grönområden och infrastruktur 
med långsiktig hållbarhet och för ökad attraktivitet. Prioritera gång- och cykelvägar, 
trafiksäkerhetsarbete samt nya exploateringsområden. 

>50% 

KF 2 
2.2 Utveckla den tekniska verksamheten med målet att öka servicegraden och 
kundnöjdheten med ett öppet och bra bemötande. Beakta jämställdhetsfrågor samt ha ett 
barn- och ungdomsperspektiv i verksamhetsplaneringen. 

>50% 

KF 5 
3.5 Ha ett öppet och serviceriktat bemötande mellan personal, arbetsledning och politik där 
vi respekterar varandras roller. >50% 

KF 6 
4.6  Bidra till måluppfyllelsen genom en effektiv ledning/styrning, planering, samt service 
och kommunikation av hög kvalitet. >50% 

KF 8 
5.8 Aktivt delta i de regionala samverkansgrupper och nätverk som berör den tekniska 
verksamheten. Uppfyllt 

 

Indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2018 

Nämnd 
Mål nr 

 Föregående år  Utfall 
2018/utveckling 

TU 1.1 SCB:s NMI för tekniska utskottets verksamheter. 2016: VA 87, 
GC 57, Gata 60 

VA 84, GC 57, Gata 
56 

SCB:s NRI om infrastruktur  2016: 65 66  
Svensk näringslivs ranking infrastruktur.  2017: 3,58 

(Sverige 3,16, Jkpg 
län 3,29) 

3,74  
(Sverige 3,16, 
Jkpg län 3,23) 

SCB:s total NRI attraktion 2016: 62 65 
Trafiksäkerhet, sjukhusrapporterade olyckor, antal/100 000 
invånare (Kolada). 

2015: 232  
2016: 125  
2017: 152  

 

Iordningställa exploateringsområden som genererar säljbar 
mark. (2018 Lyckorna 1,5 ha, Stigamo etapp 1, 25 ha, del av 
Norr om travbanan 2,0 ha) 

< 1 ha 28,5 ha 

TU 2.2 KKiK:s Servicemätning kring servicegrad och bemötande. 
Inom en minut 
Gott bemötande eller bättre 
E-post svar inom 2 dygn 

 
83 % 
91 % 
83 % 

 
58 % 

100 % 
100 % 

Kolada Informationsindex webb – gator, vägar och miljö 2015: 84 
2016: 77 
2017: 93 

82 

Egen bedömning till exempel hur ofta pratar vi med 
ungdomsrådet eller andra remissinstanser med barn- och 
ungdomsperspektiv.  

 Styrelsen för 
Ungdomsrådet är 

för närvarande 
vilande. 

TU 3.5 Medarbetarenkät HME total: 
Motivation 
Ledarskap 
Styrning 

 
4,2 
4,2 
3,7 

 

 
4,4 
4,2 
3,9 

Personalomsättning tillsvidare exkl. pensionsavgång 0 4 
Sjukfrånvaro 4,51 % (VK 6,48) 1,41 % (VK 5,96) 
Politikernärvaro 42/50 – 84 % 39/45 – 87 % 

TU 4.6 Regelbunden avstämning av budget i drift och 
investeringar. 

2017-04-30, 2017-
08-31 och 2017-12-

31 

2018-04-30, 2018-
08-31 och 2018-

12-31 
Egen bedömning av till exempel beslutsunderlag och annan 
intern kommunikation. Egen bedömning kring samordning 
med andra parter. 

  

TU 5.8 Egen bedömning kring hur delaktiga vi är i vilka nätverk och 
i vilka frågor. Egen bedömning hur detta har lett till ökad 
levererad kvalitet för medborgarna. 
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Delar av det tekniska utskottets mål har en generellt hög ambitionsnivå och är delvis att betrakta som långsiktiga 
mål. I många sammanhang har i tekniska utskottet inte hela rådigheten över resultatet för målet eftersom många 
delar är beroende av andra aktörer t.ex. samverkan med externa och myndighetsbeslut. Målen kopplade till 
service och attraktivitet är komplext utifrån den ekonomiska förutsättningen med effektiviseringskrav och 
verksamhetens volymökning inom investeringsprojekten. Under året har tekniska utskottet hanterat en 
investeringsnivå på en exceptionell stor volym utifrån historiska volymer. Volymökningen har medfört hårdare 
prioritering i det dagliga arbetet. Denna prioritering har påverkat vissa resultatet i måluppfyllelsen negativt. 
Samtidigt är mål 1.1 beroende av att investeringar genomförs. Tekniska utskottet är ändå positivt till sin 
måluppfyllelse utifrån dess förutsättningar men utgår från att ständiga förbättringar vill lite mer. 

4. Väsentliga händelser 
Vaggeryds kommuns expansion, attraktion och underhåll (reinvesteringar) har inneburit en ökad 
investeringsvolym för tekniska utskottet. Den totala investeringsvolymen för året är på en exceptionell nivå 
utifrån historiska nivåer. Nettoinvesteringen uppgår till ca 116 mkr. Normala historiska nivå har legat på ca 25 
mkr/år. Volymökningen har medfört hårdare prioritering i det dagliga arbetet. Att eftersträva hög effektivitet har 
varit en ledstjärna, men det krävs balans till styrning, kontroll, arbetsmiljö och kvalitet för att uppnå långsiktigt 
bra resultat.  

Vaggeryds kommuns första verksamhetsområde i den nordligaste delen av kommunen inom LogPoint South 
Sweden, i samarbete med Jönköpings kommun, har iordningställts. Den södra etappen är påbörjad och förväntas 
vara färdigställd för möjlig byggnation på tomterna till 2019 års utgång.  

Vinterväghållning var mycket krävande i början av året då en större mängd klagomål och önskemål belastade 
tekniska utskottet. Det finns en ambition att uppnå en balans mellan efterfrågan och medel över tid. 

Överföring av renhållningsverksamheten till kommunförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö) har 
fungerat planenligt utifrån överlämnandet. Viss samverkan mellan organisationerna har behövts under året för att 
uppnå funktion.  

Nybyggnation av vattenverk för järn- och manganavskiljning har slutförts i Vaggeryd. Intrimning av 
reningsverket har gjorts för driftsättning ut på vattenledningsnätet efter årsskiftet. 

Under perioden 20/7-14/8 var det bevattningsförbud med kommunalt vatten. Syftet i första hand var att 
uppmärksamma rådande låga nivåer för grund- och ytvatten inom kommunen. I praktiken var det inga problem 
med de kommunala råvattentäkternas vattentillgång under 2018. Det förutsätter dock att nederbördsmängder 
fyller på grundvattenmagasinet för att trygga vattentillgången till kommande år.  

Genom centrumutvecklingsprojektet har en yta under tak med sittplatser och nya lekredskap/utsmyckningar 
iordningsställas på torget i Vaggeryd. Målet är att skapa en attraktiv mötesplats. 

Trafiksäkerhetsprogram har tagits fram och lämnats ut på remiss.  

En ovanligt stor mängd medborgarförslag och motioner har behandlats genom yttrande av utskottet. 
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5. Verksamhetens nyckeltal 
 Bokslut 

2018 
Bokslut  

2017 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2015 
Bokslut 

2014 

Antal torgplatser 5 5 5 5 5 
Nettointäkt per torgplats, kr 0 3 400 2 800 -200 -10 000 
Antal kommunala ljuspunkter 5 457 4 890 4 870 4 860 4 860 
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. 
kapitalkostnad 

638 618 589 548 675 

Nettokostnad gator och vägar, tkr 17 996 16 641 18 207 17 262 16 262 
Nettokostnad per invånare, kr 1 289 1 204 1 346 1 286 1 232 
Antal gårds- och vägbelysningar 1 214 1 300 1 300 1 150 1 150 
Nettokostnad per belysning, kr 1 083 1 705 1 416 1 330 1 398 
Enskilda vägar utan statsbidrag 98 97 118 118 118 
Nettokostnad per väg, kr 1 724 1 835 2 068 1 881 1 695 
Bidragsberättigad väglängd, km 56 55 62 62 62 
Nettokostnad per km, kr 3 017 3 236 3 935 3 581 3 226 
Enskilda vägar med statsbidrag 89 88 92 92 92 
Nettokostnad per väg, kr 21 663 29 080 20 815 19 141 18 935 
Bidragsberättigad väglängd, km 270 270 270 270 270 
Nettokostnad per km, kr 7 141 9 478 7 093 6 522 6 452 
Parkmark och grönområden, yta m2 734 982 500 000 500 000 500 000 500 000 
Nettokostnad per m2, kr inkl. kapital 
och lekplats 

6,43 8,01 8,24 7,69 8,78 

Nettokostnad per invånare 338 290 305 287 333 
Dricksvattenledningar (huvud), km 163 162 161 161 158 
Försålt vatten till abonnent. Med 
mätare, m3 

706 154 671 870 647 821 635 510 636 297 

Dagvattenledningar (huvud), km 84 83 82 81 81 
Spillvattenledningar (huvud), längd, 
km 

147 148 147 146 143 

Behandlat avloppsvatten. m3 964 080 1 007 988 911 672 1 016 851 1 099 702 
Kostnadstäckningsgrad VA 100 % 100 % 97,8 % 99,9 % 100 % 

 

Digitaliseringen genom GIS (geografiskt informationssystem) har medfört att volymerna för olika nyckeltal blir 
mer exakta när attribut upprättats i kommunens kartsystem.  

6. Uppföljning av intern kontroll 
Tekniska utskottet beslutade 2015 att ha två kontrollområden för internkontroll under 2018. Kontrollerna ska 
enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Syftet med 
internkontrollen ska vara att: trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster, säkerställa att lagar, 
bestämmelser och avtal efterlevs, riskminimering, säkra system och rutiner, styrning så att resurserna används i 
enlighet med tagna beslut, säkra en rättvisande redovisning, samt skydda politiker och personal från oberättigade 
misstankar. Under 2018 har två kontrollmoment utförts: dels rutiner för att hantera vattenläckor och dels rutiner 
för arbete med fjärrvärmeledningar. Internkontrollen har godkänts av tekniska nämnden som också gav tekniska 
förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder. 

7. Sammanfattning mål-medel-kvalitet 
Tekniska utskottet och tekniska kontoret har haft en hög måluppfyllelse i förhållande till ambitionsnivån i målen. 
Produktionsnivån bedöms som hög i förhållande till resurserna. En historiskt stor volym av genomförande har 
gjorts inom investeringsprojekten. Investeringsvolymen har medfört hårdare prioritering i det dagliga arbetet. 
Denna prioritering har påverkat vissa resultatet i måluppfyllelsen negativt, samtidigt är några målområden 
beroende av att investeringar genomförs för att uppnå god måluppfyllelse. Kvaliteten har utvecklats till det 
bättre, främst inom service, bemötande och planering, under året har nya planer och program framarbetats. 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 
2019-02-20  1(1) 

  
 

 Tekniska nämnden 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 
 
 
Utredning- Placering av postbrevlåda dnr TN 
2019/035 
 
Förslag till beslut 
Överlämna genomförd utredning till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav tekniska nämnden i uppdrag att 
utreda placeringen av kommunens postbrevlådor med hänsyn till 
tillgänglighet och trafiksäkerhet. 
 
Tekniska kontoret har sammanställt och bedömt tillgänglighet och 
trafiksäkerhet på PostNord ”gula” postbrevlådor. Bedömningen är 
anpassad utifrån trafikmängd och förutsättningar till parkering inom 
rimligt avstånd till postbrevlådan. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av PostNord ”gula” postlådor 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Utredare 
Diarium 



PostNords gula postlådor

Postort Postnr Adress Tillgänglighet Trafiksäkerhet Kommentar

Vaggeryd 567 30 Järnvägsgatan 24 (Postcenter) Bra Bra, P-plats, gångbana Lätt att bygga om till drive in
Tätort 567 30 Storgatan 32 (Ica) Bra Bra, P-plats, gångbana

567 31 Södra Ågatan 2 Bra Bra, gångbana
567 32 Jönköpingsvägen 32 Bra Fordon stannar i bussfickan
567 33 Ringvägen 1 (Kiosk sparven) Bra Bra, P-plats, gångbana
567 33 Bondstorpsvägen (Skolan) Bra Dålig, gångbana Inte lämpligt att stanna bil 

Landsbygd 567 91 Taglarp, Västergården Bra Bra, P-möjlighet
567 91 Krängshult, Sörgården Bra Bra, P-möjlighet
567 92 Byarum, Gummarpsv. 2 Bra Bra, P-möjlighet
567 92 Uddebo, Skolan Bra Bra, P-möjlighet
567 92 Ekeryd Bra Bra, P-möjlighet
567 92 Bratteborg 1 Bra Bra, egen väg för brevlådor

Skillingaryd 568 30 Centralplan (Torget) Bra Bra, drive in
Tätort 568 30 Artillerigatan 28 (Hemköp) Bra Bra, P-plats

568 30 Åkersvägen 16 Bra Bra, P-möjlighet, gångbana
568 32 Storgatan 71 Bra Fordon stannar i bussfickan
568 91 Södra vägen 11 (Statiol) Bra Bra, P-plats
568 92 Klevshult (Rasta) Bra Bra, P-plats

Landsbygd 568 91 Sjöeryd, Tallnäs Bra Dålig Stor trafiksäkerhetsrisk
568 92 Åker, Aspö Bra Bra, P-möjlighet
568 92 Nyholm 2 Bra Bra, P-möjlighet
568 92 Pålskog Smedjegården Bra Bra, P-möjlighet
568 93 Starkeryd Tjärbacken Bra Bra, P-möjlighet
568 93 Gräshult, Solhem Bra Bra, P-möjlighet

Hok 560 13 Lindgatan 15 Bra Bra, P-plats
Tätort 560 13 Svenarum, Kyrkan Bra Bra, P-plats

560 13 Hagafors Hagagatan 1 Bra Bra, P-möjlighet
Landsbygd 560 13 Hubbestad, Krokhemmet Bra Bra, P-möjlighet

560 13 Långserum 1 Bra Bra, P-möjlighet

Antal i tätorter  15 st
Antal på landsbygd  14 st

Totalt  29 st

 i Vaggeryd Kommun
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Sammanfattning 

Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Vaggeryds kommun fått 

uppdraget att genomföra en granskning avseende lokalförsörjning.  

Revisionsfråga 
Säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig och tillfredställande 
lokalförsörjning till kommunens förvaltningar? 
 
Ändamålsenlig och tillfredställande lokalförsörjning menas i denna granskning att hyresvärden (ks) 
erbjuder och förser hyresgästerna (beställande förvaltningar) med önskade verksamhetslokaler, som 
levereras i rätt tid och omfattning samt att leveranserna även stämmer med kommunens riktlinjer och 
policys för lokalförsörjning. 

Svar på revisionsfråga 
Vår sammanlagda bedömning är att kommunstyrelsen till viss del säkerställer en 
ändamålsenlig och tillfredställande lokalförsörjning till kommunens förvaltningar.  
 

Iakttagelser 

 Fastighetsenhetens organisation är inte helt ändamålsenligt och bör ses över.  

 Dialog, kommunikation och samverkan mellan fastighetsenheten och 
förvaltningarna brister. Det finns dock indikationer på förbättring sedan den 
nya fastighetschefen tillträtt i sep 2017.  

 Ks saknar övergripande plan, strategier, mål och riktlinjer för 
lokalförsörjningen. 

 Förteckning över alla fastigheter och lokaler avseende skick, hyreskostnader, 
ändamålsenlighet osv saknas.  

 Lokalförsörjningsprocesserna (inkl. inhyrnings- nybyggnations-, renoverings-, 
anpassnings- och underhållsprocesserna) är ej kartlagda och dokumenterade. 

 Överenskommet och tydligt serviceåtagande mellan fastighetsenheten och 
beställande förvaltningar gällande kvalité och leveranser saknas. 

 Internhyra användas ej i tillräcklig utsträckning som incitament till  bättre 
lokalutnyttjande.   

Rekommendationer 

Kommunstyrelsen rekommenderas 

 Se över fastighetenhetens organisering. 

 Överväga möjligheten att bygga egen underhållsorganisation inom 
fastighetsenheten istället för att lägga underhåll på entreprenad. 

 Fortsätta utveckla dialog, kommunikation och samverkan mellan 
förvaltningarna och fastighetsenheten. 

 Skapa forum för förvaltningsövergripande lokalförsörjning. 

 Ta fram en övergripande lokalförsörjningsplan inkl. tydlig policy och riktlinjer. 

 Ta fram en strukturerad förteckning ( i digital form) av alla fastigheter och 
lokaler inkl. information om skick, kostnader, ändamålsenlighet, osv.  

 Kartlägga och dokumentera lokalförsörjningsprocesser (inkl. inhyrnings-, 
nybyggnations-, renoverings-, anpassnings- och underhållsprocesserna). 

 Se över möjligheten att införa någon form av serviceåtagande mellan 
fastighetsenheten och beställande förvaltningar avseende framförallt 
anpassning av lokaler och underhåll. 

 Se över systemet för internhyran. Internhyressystem bör skapa incitament för 
varje förvaltning att själva ta ansvar för optimering av sina lokaler. 

Jönköping, Augusti 2018 

 
DELOITTE AB 

Revsul Dedic        Lovisa Dunge 

Granskningsledare       Granskare 
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Bakgrund  

Lokalförsörjningen syftar till att tillgodose berörda verksamheter med 
ändamålsenliga lokaler för att uppnå verksamhetens mål på såväl kort som lång sikt. 
Samtidigt utgör kommunens fastighetsinnehav stora ekonomiska värden i 
redovisningen. Det är av vikt att en kommun har en ändamålsenlig och effektiv 
lokalförsörjningsprocess som säkerställer ändamålsenliga verksamhetslokaler till 
rimliga kostnader. Även samordning, planering och framförhållning är av avgörande 
betydelse.  

Vaggeryds kommun har i likhet med många andra kommuner ett behov att anpassa 
sina verksamheter till följd av demografi och nya förväntningar. Vaggeryds kommun 
har de senaste åren haft en betydande inflyttning och ett ökande födelsenetto. 
Befolkningstillväxten och omvärldsförändringarna innebär ett ökat behov av 
verksamhetslokaler inom samtliga förvaltningar. 

De förtroendevalda revisorerna har identifierat att det föreligger risk för att 
kommunen inte har en effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning, vilket kan leda 
till att verksamheterna inte når sina mål samt oönskade kostnader. 

Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en 
ändamålsenlig och tillfredställande lokalförsörjning till kommunens förvaltningar.  

Granskningen har begränsats till kommunstyrelsen. Övriga nämnder berörs också 
men inte som granskningsobjekt utan som beställare/kunder till ks 
(fastighetsenheten). 

Revisionsfråga  

Säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig och tillfredställande 
lokalförsörjning till kommunens förvaltningar? 

 

Underliggande frågeställningar 

 Hur ser organisationen ut för att hantera lokalförsörjning i kommunen? Finns 
en tydlig ansvarsfördelning gällande lokalförsörjningsfrågorna? 

 Hur fungerar samarbetet mellan hyresvärd och hyresgäster? 

 Finns det aktuella planer, mål & strategier för lokalförsörjningen i 
kommunen? 

 Sker dokumenterad kartläggning av lokalbehov samt inventeringar och 
biståndet av befintliga verksamhetslokaler?  

 Hur ser de övergripande lokalförsörjningsprocesserna avseende inhyrning, 
nybyggnation, anpassningar och underhåll av verksamhetslokaler ut? Är 
dessa dokumenterade, ändamålsenliga och tydliga? 

 Hur är måluppfyllelsen avseende lokalförsörjning enligt hyresgäster resp. 
hyresvärd? 

 Hur ser lokalernas hyressättning ut? Vilka kostnader ingår? Hur är 
nyttjandegraden av kommunens verksamhetslokaler? Används hyran som 
styrmedel för en effektiv lokalanvändning? 

1. Inledning 
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Metod och granskningsinriktning  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med 

berörda befattningshavare. Intervjuer har genomförts med fastighetschef, 

kommundirektör, teknisk chef samt förvaltningschefer inom BUN, SOC och KFN. 

 
Granskningen har delats in i följande sju faser:  

 Planering av intervjuer. 

 Samla fakta/underlag genom intervjuer och dokumentgranskning. 

 Genomgång, sammanställning och analys av insamlat material. Vid behov 

komplettering med mer material. 

 Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på 

revisionsfråga. 

 Rapportskrivning inkl. sakavstämning. 

 Presentation av granskning till revisorer. 

 Godkänd rapport skickas till berörda nämnder & revisorer.  

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. 

Rapporten har även kvalitetssäkrats av de intervjuade personerna. 
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Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har en övergripande beskrivning av 

lokalförsörjningen gjorts nedan. De iakttagelser som framkommit till följd av intervjuer och 

dokumentstudier redogörs under den rubrik som ansetts mest lämplig. 

 
2.1 Hur ser organisationen och ansvar för lokalförsörjningen? 

För att lokalförsörjningen ska leva upp till politiska beslut bör den kännetecknas av en tydlig 
ansvarsfördelning. I annat fall kan hinder för samverkan uppstå mellan de verksamheter 
som är en del av processen, vilket gör att processen riskerar att bli ineffektiv. 

Av kommunstyrelsens reglemente antagen 2013-11-25 framgår att 
kommunstyrelse (ks) har ansvar för att: 

 leda och samordna inköp eller förhyrning av externa lokaler 

 leda och samordna kommunala fastigheter och tekniska försörjningssystem 

 genom köp, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen förvärva fast 
egendom upp till ett belopp om 1 500 000 kronor.   

 fatta beslut i ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet men som ej 
avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. 

Vidare, av kommunstyrelsens och nämndernas reglemente framgår att ks och 
nämnder vid behov av inköp eller förhyrning av externa lokaler först ska vända sig 
till kommunstyrelsens fastighetsenhet för samordning av kommunens totala 
lokalbehov.  

Fastighetsenheten (FE) är enhet inom kommunledningskontoret som samordnar, 
styr och leder projekt kopplat till verksamhetsloker och liknande. Enheten är också 
ansvariga för verkställande av investeringar kopplat till verksamhetslokaler.  

FEs åtagande är: 

 att förse socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur 

& fritidsförvaltning med lokaler för deras respektive verksamheter  

 teckna hyreskontrakt med externa parter som sedan hyrs ut i andra hand till 

verksamheterna 

 att ta hand om kommunens fastigheter  

Dem senaste åren har FE haft en hög personalomsättning. Fastighetschefen 
anställdes i september 2017 och avdelningen har fått ersätta ytterligare en person. 
Vidare är personen på den administrativa tjänsten i 65 års ålder och kommer 
troligen gå i pension inom något år. Ansvarig för drift är nyligen anställd (relativt 
ung och oerfaren person. Under dennes första tid var förra fastighetschefen sjuk 
vilket gjorde att övrig personal inte hann med att hjälpa till med upplärning.  

Vilket har skapat en del svårigheter för enheten att fullfölja sina åtaganden på ett 
ändamålsenligt och tillfredställande sätt. Detta verifieras av både 
kommunledningskontoret, FE och förvaltningsrepresentanter. Sedan september 
2017 har ny fastighetschef anställts på enheten. FE består för tillfället av fyra 
anställda (juni 2018).  

 Fastighetschef (ny sedan sep 2017). 

 En administrativ tjänst (går snart i pension). 

 En ansvarig för drift (nyligen anställd). 

 En ansvarig för ombyggnation/nybyggnation.  

Förvaltningarna ansvarar för planering och synliggörande av sina egna lokalbehov. 
Respektive nämnd gör beställningar av lokaler av ks (via FE).  

Förvaltningarna ansvarar även för en del av underhåll, t ex skolorna som har egna 
vaktmästare, socialförvaltning som beställer och byter av ljusrör. Kultur och 
fritidsförvaltning har egna underhållsspecialister för att kunna ta hand om sina 
fastigheter då det är en del underhåll som endast finns här, t ex reningsverken i 
simhallarna samt underhåll av ishallarna.  

Bristfälligt samarbete och oklarheter leder enligt socialförvaltningen till att 
socialförvaltningen gör en del arbeten kring lokaler som enligt förvaltningen bör 

2. Granskningsresultat 
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hanteras av fastighetsenheten.  Exempelvis har socialförvaltningen utfört alla 
kostnadskalkyler och inventerat inventarierna på nybyggnationen ”Mejeriet” 
själva, trots att förvaltning anser att de saknat både resurser och kunskaper inom 
området. Socialförvaltningen har också vid flera tillfällen behövt kontakta själva 
externa hyresparter för att täcka sina behov.  

Socialförvaltningen anskaffar vissa av verksamhetslokaler från externa/privata 
ägare själva, t ex för lokaler för missbruksvård. Det utökade ansvaret för 
lokalfrågor kräver extra resurser från förvaltningen.  

Det finns även oklarheter i ansvaret mellan fastighetsenheten och kultur och fritid. 
Detta handlar framförallt om underhåll av idrottsanläggningar. Ansvar för 
underhåll och skötsel av idrottsanläggningar ligger på föreningarna och kultur och 
fritid. Fastighetsenhet utför ändå visa akuta åtgärder, t ex reparation av läckande 
tak. Enligt förvaltningschefen har de svårt att få betalt för utfört arbete, vilket gör 
att de blir försiktiga med att utföra fler åtgärder. 

Tekniska kontoret har främst egna fastigheter som de förvaltar och hanterar själva. 
Kultur och fritid har förvaltningsansvar för de flesta av sina fastigheter.  

Bild 1 nedan visar en övergripande bild över organisation för lokalförsörjning i 
Vaggeryds kommun. 

 
Bild 1 

Fastighetsenhet ser för framtiden att deras största utmaning är att få en 
fungerande personalstyrka. De ser också att man behöver få ett fungerande 
underhållssystem som är digitalt.  

Tekniska ser att en av de svåraste utmaningarna är att komma i fas med behoven 
så att det går att fokusera på mer långsiktiga behov.  

Enligt ks samt BUN är resurserna mindre än vad behoven är. För soc är det att se 
till så att man får bostäder för missbrukare, servicelägenhet men även 
kontorslokaler för handläggare. För KFN är det ett stort behov av fritidsgårdar samt 
renovering utav simhallen i Vaggeryd. 

Sammanfattningsvis ser de olika enheterna olika utmaningar för framtiden men 
den utmaning som bedöms av de flesta som störst är de stora behoven som finns 
och de knappa resurserna till att hantera dem.  

Fastighetsskötsel och grönskötsel är utlagd på entreprenad hos extern aktör 
(Primär). Av intervjuerna framgår att FE och beställande förvaltningar inte är 
tillfredsställda med leveranser och prestationer från Primär.  

FE får i dagsläget  sammanställningar över det underhållsarbete som Primär gjort i 
form utav Excel ark. Dessa är dock inte informativa och det finns inte någon form 
av statistik över det underhåll som görs. Enligt fastighetsenheten saknar Primär 
även underhållsplaner, där det framgår vilka jobb de förväntas göra och när. Det 
leder till frågetecken gällande vad som ska prioriteras. Vid flera tillfällen har 
fastighetsenheten fått fakturor från entreprenörer som utfört underhållsarbete på 
någon av fastigheterna utan att fastighetsenheten har vetskap om vad för arbete 
som är utfört.  

I samband med förlängningen av avtal med Primär för 3 år sedan förändrades även 
ansvarsfördelningen mellan fastighetsenheten, entreprenören (Primär) och 
hyresgästerna. En gränsdragningslista har tagits fram för att förtydliga 
ansvarsfördelningen. Trots gränsdragningslistan anser både fastighetsenheten och 
hyresgästerna att det fortfarande är oklart vem som har ansvar för vad gällande 
framförallt underhållet. Gränsdragningen upplevs som bristfällig och svår att 
applicera. Den tillämpas inte konsekvent av alla berörda aktörer. 

Kontraktet med Primär går ut om ett år. Enligt fastighetschef bör FE ha en egen 
underhållsavdelning. Detta istället för att ha externa kostnader samt för att få 
bättre kontroll över skötseln. FE planer därför att föreslå ett uppstartande av en 
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egen underhållsavdelning. Om FE väljer att fortsätta med Primär anser 
fastighetschefen att kontraktet bör göras om. 

Ekonomi 

Investeringsbudgeten fastställes av ks och kf bestämmer prioriteringar för 

investeringarna. Nämnderna har inte egna investeringsbudgetar utan det är den 

övergripande budgeten som samtliga investeringar ingå i. Investeringsbudgeten 

täcker inte endast lokalrelaterade investeringar utan alla typer av investeringar 

som kommunen gör. Ett exempel är att inköp av fordon till räddningstjänsten 

också ingår i investeringsbudgeten.  

Till sitt förfogande har kf 55 mnkr/år (220 mnkr/mandatperiod) att lägga i 

investeringsbudgeten. Beloppet är baserat på 2%-överskott mot budget samt kfs 

mål om att investeringarna ska vara självfinansierade. I praktiken nyttjas i 

genomsnitt 70 % av budgeterade investeringsmedel. 

Fastighetsenheten har till sitt förfogande en internbudget om ca 51 miljoner 

kronor per år som finansieras av intäkter från hyror. FE är nollbudgeterad och ska 

således gå runt på sina egna intäkter från hyrorna. Ks bidrar inte med några 

ytterligare medel.  

Innan den nya fastighetschefen blev anställd hade enheten inte någon budget för 

verksamheten. Verksamheten baserades istället på kostnaderna som 

verksamheten hade. Numer så har fastighetschefen gjort upp en budget för att 

kunna hantera behov under hela året. Budgeten är endast till för att tillgodose 

underhållsbehov. 

Det finns tre olika nivåer för beslut avseende de investeringar som behöver göras 

på fastigheterna. Mindre kostnader i form av normal fastighetsdrift på upp till 500 

kr går det direkt via Primär. Kostnader upp till ca 45 tkr tar fastighetsenheten hand 

om. Därefter så går samtliga kostnader till kommundirektören för beslut.  

Vid de tillfällen som de olika fastigheterna är i behov av större anpassningar, 
renoveringar, ombyggnationer eller vid  nybyggnationer går frågan upp till ks för 
beslut. Ks har befogenhet över en investeringsbudget som de får från kf. Som 
tidigare nämndes, målet är vara självförsörjande vilket innebär att kommunen i 

nuläget inte tar lån för att täcka upp behoven som uppstår. Dock tror ks att det kan 
bli tal om att kommunen tar lån i framtiden för att kunna tillgodose behoven och 
således frångå från sitt mål om att vara självfinansierade.  

Kommentar/Bedömning 

Kommunstyrelse har ansvarig för lokalförsörjning i kommun. Det är dock 

fastighetsenheten som ligger under ks samordnar, styr och leder projekt kopplat 

till verksamhetsloker och liknande.  

FE består för tillfället av fyra anställda, var av en fastighetschef som är ny sedan 

sep 2017, en administrativ tjänst som snart går i pension samt en relativt ung och 

oerfaren (nyanställd) person som ansvarar för drift. Men tanke på de åtagandena 

som FE har samt att hyresgästerna är inte helt nöjda med service och leveranser 

från FE bedömer vi  att fastighetenheten inte är helt ändamålsenligt. Vi anser 

därför att fastighetenhetens organisering bör ser över.  

Fastighetsskötsel och grönskötsel utförs av extern aktör. Vår bedömning är att 

fortsatt samarbete med nuvarande aktören bör övervägas, eftersom varken 

fastighetsenheten och/eller förvaltningarna är inte helt nöjda med dem.  

Fastighetenheten är nollbudgeterad, dvs. enheten får inga medel från Ks.  Enheten 

finansieras via hyresintäkter, ca 51 miljoner kronor per år. Innan den nya chefen 

anställdes har inte enheten arbetat med uppställning av budgetar. Detta kunde 

resultera i att ingenting blev gjort i slutet av året för att pengarna var slut.  

Rekommendation 

Se över fastighetenhetens organisering. 

Överväg möjligheten att bygga egen underhållsorganisation inom 
fastighetsenheten istället för att lägga underhåll på entreprenad. 
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2.2 Hur fungerar samarbetet mellan hyresvärd och hyresgäster? 

Enligt de intervjuade har relationen mellan fastighetsenheten (hyresvärd) och 
förvaltningarna (hyresgäster) under längre tid varit frostiga. Dock konstaterar både 
fastighetschefen och intervjuade förvaltningschefer att sedan den nya 
fastighetschefen börjat har relationer börjat utvecklas till det bättre, dock 
fortfarande inte tillräckligt bra. Den nya fastighetschefen lägger mycket tid på att 
förbättra förtroende och relation mellan fastighetsenheten och förvaltningarna. 
Hens insatser uppskattas av förvaltningarna och de har stora förhoppningar på den 
nya chefen. Även samarbete med VSbo upplevs funderar bättre idag än tidigare. 

Det saknas ett formellt forum där förvaltningscheferna kan diskutera sina behov 
med fastighetsenheten. Dagsläget är som tidigare beskrivits att verksamheterna 
tar upp sina behov med sina nämnder som sedan får ta det vidare. Ett nytt forum 
har utvecklats genom att de olika verksamhetscheferna samt fastighetsenheten får 
närvara vid ks mötena.  

Kommentar/Bedömning 

Dialog och kommunikation mellan fastighetsenheten och förvaltningarna har länge 
fungerat dålig. Det finns dock indikationer på viss förbättring sedan nya 
fastighetschefen började i september 2017. Vår bedömning är att båda parter bör 
sträva mot en mer utvecklad dialog/samarbete baserad på kund-
leverantörsförhållandet. Viktig också att betona vikten av fastighetsenhetens roll 
som intern serviceleverantör till beställande förvaltningar.  

Vi noterar också att det saknas forum för förvaltningsövergripande 
lokalförsörjningsfrågor. Vi bedömer att en strukturerad process för att samordna 
verksamheternas planering med planeringen av lokalförsörjningen kan utvecklas. 

Rekommendation 

Fortsätt utveckla dialog, kommunikation och samverkan mellan beställande 
förvaltningar och fastighetsenhet. 

Skapa forum för förvaltningsövergripande lokalförsörjning. 
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2.3    Finns det aktuella planer, mål & strategier för lokalförsörjningen i  
kommunen? 

Kommunens mål om att år 2025 nå ett invånarantal om 14 000 har uppnåtts redan 

2018.  Största delen av befolkningsökningen består utav barnfamiljer, vilket gör att 

behovet av verksamhetslokaler är störst inom skolan. Lokalförsörjningen i 

kommunen har inte utvecklats i samma takt som befolkningsökningen. Av 

intervjuer och dokumentanalys framgår att Vaggeryds kommun saknar 

kommunövergripande lokalförsörjningsplan. Även styrdokument som 

sammanfattar kommunens övergripande riktlinjer för lokalförsörjning samt 

riktlinjer för fastighetsenhetens ansvar för verksamhetslokaler saknas. 

Kommunstyrelsen har inte heller formulerat något specifikt mål angående 

lokalförsörjning. Målen utgörs i stället indirekt av respektive nämnds och 

förvaltnings behovsinventering. Vidare saknas underhållsplaner för lokaler och 

fastigheter. Bristfälligt underhåll har t ex lett till att Vaggeryd kommun fick ett vite 

om ca 800 tkr från arbetsmiljöverket för bristande miljön (ventilation, belysning & 

värme) i två av kommunens skolor.  

Av programbudget för 2018 framgår att ks har gett i uppdrag till: 

Socialförvaltningen: att tillsammans med fastighetsenheten genomföra översyn av 

lokaler och bostäder inom socialnämndens verksamheter. En redogörelse ska tas 

fram så att en helhet kan fångas för att i sin tur kunna värdera om förvaltningen 

har ett effektivt utnyttjande av sina lokaler. Översyn återrapporteras uppdraget till 

kommunfullmäktige (kf) till februari 2018. Av intervjuer och dokumentunderlag 

framgår att socialförvaltningen har genomfört en övergripande översyn av lokaler 

och bostäder inom  socialförvaltningen. Resultat av översynen presenteras i 

kommande kapitel. Av intervjuer framgår att översynen har genomförts av 

socialförvaltningen och att fastighetsenhet inte har varit involverad. 

Barn- och utbildningsförvaltningen: att under våren 2018 revidera tidigare 

lokalplan. I uppdraget ingår bl.a. att göra uppdelning av vad som är efterfrågestyrd 

lokalexpansion (ex: fler elever) och vad som är arbetsmiljörelaterade åtgärder. En 

tidsplan med en bedömd netto nivå på investeringsutgiften ska också framgå i 

underlaget. Barn- och utbildningsförvaltningen ska beskriva behovet och 

fastighetsenhetsenheten ansvarar för de fastighetsrelaterade beräkningarna. Av 

intervjuer med barn- och utbildning och erhållet dokumentunderlag framgår att 

förvaltningen har med stöd av fastighetsenheten genomfört och återrapporterat 

översyn av lokalbehov, reviderat tidigare lokalplan samt tagit fram en 

sammanställning av behov som sträcker sig fram till 2025 (kostnader beräknade 

fram till och med 2022 (motsvarar nästkommande mandatperiod). 

Lokalförsörjningsplanen som barn- och utbildning tagit fram gäller endast för barn- 

och utbildning och innehåller inte några förslag till vad som bör prioriteras. Istället 

förväntas ks ge ett nytt uppdrag om just prioritering. Resultat av översyn 

presenteras i kommande kapitel. 

Kultur och fritid: att tydliggöra Hjortsjöbadets- och campings framtida storlek och 

användning. Kultur och fritid har i underlag till budgetberedningen en begäran om 

2 mnkr i investering kopplat till serviceanläggning på Hjortsjöns Camping. 

Budgetberedningen behöver för ställningstagande en tydligare beskrivning kring 

hur man ser på anläggningens framtidsplaner. Vidare behöver 

användningsområdet tydliggöras. Återrapportering av ovanstående ska ske i 

samband med delårsårsrapport i kommunfullmäktige oktober 2018. I samband 

med granskning har vi inte kunnat säkerställa hur lång kultur och fritid har kommit 

med ovanstående uppdrag. Det som framkommer vid intervjun är dock att inom en 

kort tid så behöver Vaggeryds simhall renoveras.  

Kommentar/Bedömning 

Vår bedömning är att kommunen inte har ett system för styrning och uppföljning 

som säkerställer ett optimalt lokalutnyttjande. Det saknas övergripande mål, 

strategier och plan för lokalförsörjningen. En övergripande lokalförsörjningsplan 

med klarare riktlinjer, mål och strategier för lokalförsörjning i kommunen bör tas 

fram. En del av arbetet har redan påbörjats då socialförvaltningen och barn-och 

utbildningsförvaltning har genomfört översyn av lokalbeståndet inom sina 

verksamheter samt identifierat lokalbehov (barn- och utbildning).  

 

Rekommendation 

Ta fram en kommunövergripande lokalförsörjningsplan ink. tydligare policy och 
riktlinjer.   
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2.4 Sker dokumenterad kartläggning av lokalbehov samt inventeringar och 
biståndet av befintliga verksamhetslokaler 

Det finns en grov bild över fastighetsbeståndet, med den bedöms som bristfällig. 
Det saknas en strukturerad och systematisk förteckning av alla fastigheter och 
lokaler som innehåller information om skick, kostnader osv. Enligt 
fastighetsenheten, sitter den information som finns främst hos en av de anställda 
på fastighetsenhet. Personen i frågan slutar inom kort på fastighetsenheten. Av 
underlaget noteras att kommunen förvaltarar totalt 68 fastigheter, motsvarade ca 
112 000𝑚2.  

Socialförvaltning 

Som tidigare rapporterats genomförde socialförvaltningen översyn av sina 
fastigheter och lokaler. En sammanställning av de fastigheter som socialförvaltning 
hyr, inkl. hyresvärdar, avtalsperiod, storlek, hyreskostnad, användningsområde, 
etc. presenteras i bilaga A.  

Av sammanställningen framgår att socialförvaltningen hyr i dagsläget totalt 24 
fastigheter, varav 15 av fastighetsenheten, 6 av VSBO och tre av externa/privata 
parter, se bild 2.  

 

Bild 2 

Av underlaget kan utläsas att socialförvaltningen hyr bostad med särskild service 
(LSS) från 4 olika hyresvärdar; fastighetsenheten, Vsbo, Grodan AB och Högkullens 
fastigheter. Fördelning (i kvadratmeter) är relativt jämnt fördelat mellan 
hyresvärdar, ca 312-351 kvm/hyresvärd. Hyran per kvadratmeter och därmed 
totala hyreskostnader varierar dock ganska mycket mellan hyresvärdar, se bild 3.  

Högsta kostnad per kvadratmeter noteras hos Grodan AB, 1169 kr/kvm och lägsta 
hos fastighetsenheten , 482 kr/kvm* (för lokaler som hyrs hos fastighetsenheten 
tillkommer avskrivning/ränta). 

*exkl. avskrivning och ränta  

 

Bild 3 

 

Som tidigare redovisats har framförallt barnfamiljer bosatt sig i Vaggeryds 
kommun de senaste åren. Detta innebär att behovet av verksamhetslokaler inom 
socialnämndens (SN) verksamheter inte har i lika stor utsträckning ökat som t ex 
inom BUNs verksamheter.  

SN prognoserar däremot att behovet av verksamhetslokaler inom nämndens 
verksamheter kommer att öka i framtiden. Men då räknar SN med att fastigheten 
”Mejeriet” blir klar till dess och då kommer det kommande behoven att täckas. 
Socialförvaltning har därför i samband med översynen även tittat på 
fastigheter/lokaler som de inte längre kommer att ha behov av och som bör/ska 
sägas upp/avvecklas. 

Barn- och utbildning 

Barn- och utbildningsförvaltning har som tidigare nämnt genomfört översyn av 
sina fastigheter och lokaler. Även investeringsbehov för de närmaste åren har tagit 
fram.  

Bild 4 visar en sammanställning av lokalbehovet för förskolan år 2018 resp. år 
2022, utryckt i antal avdelningar. Av grafer framgår att idag finns totalt 20 
avdelningar inom förskolan och att beräknat nettobehov år 2022 ligger på 25 
avdelningar.   
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Bild 4: 

I BUNs lokalplanen har hänsyn till att de politiska viljorna om att ha 
landsbygdsskolor tagits samt ett riktmärke om 10𝑚2/elev. Detta tillsammans med 
de krav som bedöms ställas på skollokaler utgör sedan en grund till de kalkyler som 
har tagit fram för investeringar.  

 
Tabell 1: 

Investeringsbehovet för förskolan och för grundskolan presenteras i tabell 1 
(förskola) och tabell 2 (grundskola). Behovet för förskolan exkl. det som redan 
beslutats i budget 2018 uppgår till 46,3 mnkr.  

Investeringbehovet för grundskolan uppgår till 320,7 mnkr. Den största 
investeringen avser ny grundskola i Vaggeryd södra F-6 uppskattas kosta ca 144,7 
mnkr. Detta motsvara nästan hälften av uppskattat investeringsbehov. Bilaga B 
visar beräkningskalkyl för denna investering.   

 
Tabell 2: 
 

Investeringar avseende gymnasiet berör endast Fenix och kostnaderna uppgår till 
6,5 mnkr.  

Sammanställning av totala investeringsbehoven för förskolan och grundskolan per 
typ av projekt visas i bild 5.  

 

Bild 5 
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Nyproduktion/utbyggnation står för den största andelen av investeringsbehovet 
följt av renoveringar för att förbättra arbetsmiljö.  

Utöver ovanstående framgår av programbudgeten 2018 kommunens kommande 
investerings- och exploateringsverksamhet.   

 Det största projektet är det så kallade ”Mejeriet”. En fastighet som ska 
inrymma ett särskilt boende, gemensamhetslokaler med restaurang samt 
lägenheter för trygghetsboende.  

 Inom barnomsorgen avsätts medel för flera insatser kopplat till deras 
verksamhetslokaler, bland annat görs satsning på en ny förskola i Vaggeryd 
med en budget om 30 mnkr (påbörjats 2017).  

 Likaså görs förbättringar på Bullerbyns förskola i Skillingaryd för 5,5 mnkr.  

 Inom skolan görs både nyinvestering ex i Hok avsätts 11 mnkr för ny 
skolpaviljong, reinvesteringsåtgärder görs i Svenarums skola 0,6 mnkr och i 
samband med ny stadieindelning avsätts 1,65 mnkr för anpassningar på 
Fågelfors och Sörgårdsskolan.  

 Ytterligare 2 mnkr vardera tillskjuts dessa två skolor för arbetsmiljörelaterade 
insatser kopplat till ventilation. 

Kommentar/Bedömning 

I nuläget saknas en förteckning av alla fastigheter och lokaler som innehåller 
information om deras skick, hyreskostnader osv. Dock har BUN och SOC genomfört 
en översyn av sina lokaler.  

Investeringsbehovet inom BUN stort under de kommande 4 åren, ca 393 mnkr.  

Stor skillnad i hyreskostnader för LSS mellan olika hyresvärdar.  

Rekommendation 

Ta fram förteckning ( i digital form) av alla fastigheter och lokaler inkl. information 
om skick, kostnader, ändamålsenlighet, osv.  
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 2.5 Hur ser de övergripande lokalförsörjningsprocesserna? 

De processer som kartlagda är budget och investeringsprocesserna. Det är via 

dessa som ks tar beslut om vad som ska göras. Någon specifik 

lokalförsörjningsprocess finns ej dokumenterad. Det finns inte någon 

dokumentation över hur processen går till.  

Baserad på vad som kommit i samband med intervjuer uppfattar vi att anskaffning 

av lokaler går ut på följande sätt: 

Behov (förvaltning) -> Beslut (Nämnd) --> Budget (KS) –> Verkställande (FE) -> 
Betala hyra (förvaltning) –> Underhåll (FE). 

Verksamheterna beskriver sina behov för respektive nämnd och även tar även en 
budget för behoven. Nämnderna tar i sin tur upp behovet med fastighetsenheten. 
Fastighetsenheten hyr ut lämplig verksamhetslokal alt. hyr från extern aktör. 
Därefter görs en omräkning av kostnaden som sedan belastar hyran.  

BUNs förvaltningschef förtydligar att enheterna I BUNs är med och tar fram förslag 
samt presenterar förslag och budget för ks men får sedan inte närvara vid 
beslutsfattandet.  

Ledtid från att ett behov uppstår till det att en ny fastighet står klar för inflyttning 
ligger på ca 5 år. I det här tidsperspektivet tas ingen hänsyn till att många behov 
inte blir antagna när de kommer som förslag till ks. Det betyder således att det kan 
ta ännu längre tid när ett förslag inte anses ha hög prioritet utav ks. Ett exempel är 
att SN uppmärksammade att det fanns ett behov av nya typer av boenden redan 
2011, boendena ska stå klara 2020.  

Fastighetsenheten har i samarbete med IT-avdelningen utvecklat ett 
avvikelsehanteringssystem där verksamheterna (hyresgästerna) ska kunna anmäla 
avvikelser och fel på fastigheterna. För närvarande används systemet endast inom 
skolan. Av intervjuerna framgår att övriga verksamheter, känner inte till att det 
finns något sådant system.  

Kommentar/Bedömning 

Lokalförsörjningsprocessen samt inhyrnings- nybyggnations-, renoverings-, 
anpassnings- och underhållsprocesserna är ej kartlagda och dokumenterade.  

Rekommendation 

Kartlägga och dokumentera lokalförsörjningsprocesser (inkl. inhyrnings- 
nybyggnations-, renoverings-, anpassnings- och underhållsprocesserna). 
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2.6 Hur är måluppfyllelsen avseende lokalförsörjning enligt hyresgäster resp. 
hyresvärd? 

 
Av intervjuerna med representanter från soc, BUN och k o f framgår att 
hyresgästerna inte är helt tillfredsställda med leveransen från fastighetsenheten, 
framförallt med underhåll/skötsel av verksamhetslokaler. Förvaltningarna anser 
att det är för långa ledtider för underhållsåtgärder, att underhållsplaner saknas 
samt att på grund av bristfälligt underhåll brister även arbetsmiljö i 
verksamhetslokaler. Vidare, är förvaltningarna inte nöjda med att de måste 
hantera en del av lokalfrågor själva. Både hyresgäster och hyresvärd har samma 
uppfattningar kring den bristfälliga måluppfyllelsen. 

När det gäller nyproduktion anser flera av de intervjuade att hela processen tar för 
lång tid. Verksamheten som bedrivs är väldigt föränderlig pga. förändrade krav i 
lagstiftningen, ny forskning inom området, nya hjälpmedel osv. Det är därför svårt 
att göra ett lokalprogram och krav för ett boende som inte kommer att vara 
påbörjat förrän om ett antal år. Tills det är dags att sätta igång med byggnation har 
kraven förändrats och processen måste delvis göras om. 

Soc upplever även att det är långa ledtider för underhåll. Avsaknaden av en 
underhållsplan gör att man får ta hand om de fall som är mest akuta först. De ser 
dock positivt på agerandet (korta ledtider) i samband med återställning av lokaler, 
dvs. när nya hyresgäster ska flytta in och lokalen behöver göras om.  

Något serviceåtagande mellan hyresgäster och hyresvärd finns ej, åtaganden som 
fastställer överenskommelsen om förväntningar på parterna samt överenskomna 
servicenivåer, t ex avseende underhåll, reparationer, etc.  

Sedan den nya fastighetschefen anställdes i september 2017 framgår av 
intervjuerna att de olika parterna har en mer positiv inställning till samarbete. Det 
har dock inte gjorts några enkäter eller dylikt för att undersöka vad 
verksamheterna tycker.  

Kommentar/Bedömning 

Vår bedömning är att måluppfyllelse gällande lokalförsörjning ej är 
tillfredställande. Då det saknas någon form av uttalad servicenivå mellan 
fastighetsenhet och förvaltningarna är det svårt att bedöma kvalité på leveransen 
som tillhandahålls av fastighetsenheten (ink. extern aktör). 

 

Rekommendation 

Se över möjligheten att införa någon form av serviceåtagande mellan 
fastighetsenheten och beställande förvaltningar avseende framförallt anpassning 
av lokaler och underhåll.  
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2.7 Hur ser lokalernas hyressättning ut? Vilka kostnader ingår? Hur är 
nyttjandegraden av kommunens verksamhetslokaler? Används hyran som 
styrmedel för en effektiv lokalanvändning? 

I lokalhyran ingår underhåll, reparation och viss skötsel. Kapitalkostnad ingår ej i 
internhyran, detta regleras på nämndsnivå. 

Uppföljning och hantering av interhyror är bristfällig. Lokalhyran för 
verksamheterna har enligt soc inte ökat enligt index sedan flera år tillbaka. Den 
låga hyran bedömer soc vara kompensation för att underhållet varit bristfälligt. 
Kommunikationen vid hyreshöjning anses vara bristfällig då enda informationen 
hyresgästerna märker är att hyresavin visar högre belopp än tidigare.  

Hyran bedöms ej användas som ett incitament till att nyttja lokalerna bättre. KFN 
upplever inte att det finns krav på att utnyttja lokalerna till i största möjliga mån.  

Bun beskriver att kommunen använder sig av en äldre resursfördelningsmodell 
istället för att titta på kostnad per elev. Bun har önskemål om att veta kostnaden 
per elev och att det är det som ska ligga till grunden vid budgetering. Det finns inte 
någon kontroll över nyttjandegraden utav fastigheterna. 

Fastighetsenheten har en matris som används vid om- och nybyggnation för att 
kunna beräkna kapitalkostnad samt driftskostnader. Matrisen använder sig av 
schablonkostnader för el och skötsel. 

Eftersom dokumentation och redovisning av tillgång och nyttjande av lokaler 
brister är det svårt att i nuläget bedöma om förvaltningarna aktivt arbetar med 
effektivt utnyttjande av befintliga lokaler. Det som framgår av intervjuer är att 
fokus på lokalutnyttjande är låg eller ingen alls.  

Hyran används ej som styrmedel för en effektiv lokalanvändning och något annat 
tydligt incitament saknas.  

Kommentar/Bedömning 

Förvaltningar arbetar inte aktivt med att uppnå högre lokalutnyttjande. Det 
innebär inte att vi anser att lokalutnyttjandet inte är effektivt men det finns inget 
övergripande system som mäter detta. Fokusen ligger i första hand på att lösa de 
akuta lokalbehoven.  

Vi bedömer att det finns stor utvecklingspotential när det gäller hyressättning, 
uppföljning, anpassning av lokalhyror.  

Internhyran sätts så att värdet på fastigheterna ska kunna bevaras, d.v.s. i hyran 
tas kostnader ut för att finansiera alla driftkostnader som är förknippade med en 
viss fastighet. Vidare skall internhyran ge incitament till bättre hushållning med 
lokaler. Vi bedömer dock att hyran ej används i tillräckligt utsträckning som ett 
incitament till att nyttja lokalerna bättre inom Vaggeryds kommun.  

Rekommendation 

Se över systemet för internhyran. Ett internhyressystem bör skapa incitament för 
varje förvaltning att själva ta ansvar för optimering av sina lokaler. 
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Bilaga A, sida 1 av 3 

 

Bilagor 
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Bilaga A, sida 2 av 3 
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Bilaga A, sida 3 av 3 
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Bilaga B 1 av 2 

Sammanställning av investeringsbehov inom BUN, 2019-22 
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Bilaga B 2 av 2 

Ex. Investeringskalkyl Ny Skola i Vaggeryd södra F-6       
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunstyrelsen 2019-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§47

Lokalförsörjning barn- och utbildningsnämnden (KS 2015/035)
Beslut
Punkt 1, Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera projekt "Sörgårdsskolan F-6 
Skillingaryd" 25 mnkr år 2019 till teknisk nämnd för genomförande av projektet.
 
Punkt 5, Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera projekt "Fågelforsskolan F-6, enligt 
skolplan" 7 075 tkr år 2020 till teknisk nämnd för genomförande av projektet.
 
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-11-28, § 93 om att göra en framställan till 
kommunstyrelsen om att:

1. Initiera byggnation Sörgårdsskolan och samtidigt utöka ersättningslokalerna till minst 
tre klassrum för att avhjälpa den akuta situation som uppstått. Ersättningslokalerna 
behöver vara på plats senast i augusti 2019.

2. Initiera projektet Götafors och samtidigt utöka ersättningslokalerna med minst två 
klassrum vid ST1-tomten för att avhjälpa den akuta situation som uppstått i Vaggeryd 
och Hok. Ersättningslokalerna behöver vara på plats senast i augusti 2019.

3. Initiera projektet Hjortsjöskolans kök/ matsal med rekommendation att de uppskattade 
medlen, 3000 tkr, tas från projekten kopplade till kök (ref kök, upprustning m.m. 3000 
tkr) samt de allmänt angivna påspengarna (ref ”påspengar”, renoveringsarbete på 
förskolor och skolor enligt BUN:s lokalplan, 17 000 tkr). Projektet bör om mjligt 
genomföras under sommaruppehållet 2019.

4. Initiera projektet Hjortsjöskolans övningsbyggnad med rekommendation att medlen 
tas från påspengarna (ref ”påspengar” renoveringsarbete på förskolor och skolor enligt 
BUN:s lokalplan, 17 000 tkr). Projektet bör om möjligt genomföras under hösten 
2019.

5. Initiera projektet Fågelforsskolan 1-6 med rekommendation att medel tas från redan 
angivet medel (ref Fågelforsskolan f-6, enligt skolplan 7075 tkr) Projektet bör om 
möjligt genomföras under hösten 2019.

 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.
Beslutsunderlag

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut och förslag till kommunstyrelsen 2019-01-16 § 13
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-11
 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-11-28, § 93
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 
2019-02-19  1(1) 

  
 

 Tekniska nämnden 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 
 
 
Parkeringsplatser i Skillingaryd, dnr TU 2018/046 
 
Förslag till beslut 

1. Begära investeringsmedel i kommande budgetprocess för 
anläggande av pendlarparkering på fastigheten Tomaten 5. 

 
2. Begära investeringsmedel i kommande budgetprocess för att 

anlägga parkeringsplatser på Järnvägsgatan och 
Ljungbergsgatan i Skillingaryd. 

 
3. Uppdra åt fastighetsenheten att anlägga parkeringsplatser på 

Planen 2 och 3, Skillingehus. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottet beslutade 2018-04-10 att uppdra till tekniska 
kontoret att ta fram ett förslag på hur fastigheten Tomaten 5 i 
Skillingaryd kan göras om till en enklare parkeringsplats, samt att riva 
befintlig byggnad. 
 
Tekniska kontoret fick även i uppdrag att se över övriga möjligheter 
till långtidsparkering vid Slätten, söder om Skillingehus och utmed 
järnvägen. 
 
Tekniska kontoret har låtit en konsult sammanställa möjligheterna till 
parkeringsplatser runt Kommunhuset ”Skillingehus” och 
stationsområdet i Skillingaryd. En förslagsritning har tagits fram för 
att synliggöra områdets kapacitet. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2018-04-10 § 50 om parkeringsplatser i 
Skillingaryd, dnr TU 2018/046. 
Utredning WSP, 2019-02-05  
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-04-10 § 50 TU 2018/046 18(20) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

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.  
 
Tekniska kontoret får även i uppdrag att se över övriga möjligheter till 
långtidsparkering vid Slätten, söder om Skillingehus och utmed järnvägen. 
 
Därutöver ska skyltningen ses över och tydliggöras. 
 
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. Dessutom bör övriga möjligheter till långtidsparkering ses över vid 
Slätten, söder om Skillingehus och utmed järnvägen. Även skyltningen bör ses 
över och tydliggöras. 
 
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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PM UTREDNING UTÖKADE PARKERINGSMÖJLIGHETER RUNT 
SKILLINGEHUS 

Denna PM är framtagen av WSP Samhällsbyggnad Jönköping på uppdrag av Vaggeryds kommun. 

Syfte 
Belysa möjligheterna till förbättrad parkeringsmöjlighet runt Kommunhuset ”Skillingehus” och stationsområdet i 
Skillingaryd. 

Tänkbara Förslag 
Följande åtgärder föreslås: 

• 6 p-platser slopas då dessa är belägna under trädet och utsätts för fågelträck  
• Längsgående parkeringar på östra sidan järnvägen utefter Ljungberghsgatan, 10 nya platser tillskapas. 
• Uppriktning av Ljungbergsgatan och inflyttning av snedparkeringar för att öka synbarheten för utbackande 

bilar, ger 2 nya p-platser 
• Tillskapande av 18 parkeringar på gräsytan mot läkarstationen 
• Längsgående parkeringar på västra sidan järnvägen utefter Södra Järnvägsgatan, 18 nya platser tillskapas 

inkl vändplan i söder. 
• Tillskapande av en större pendelparkering på fastigheten Tomaten 5:1 med infart från Källeliden innehållande 

ca 70 platser beroende på hur mycket man önskar spara av ”kullen i norra delen av fastigheten. 
• Låsbart cykelgarage för uthyrning månadsvis i cykelbox, 10 platser på vardera sidan järnvägen. 

Placering under ”Eken” vid rampens början på östra sidan och i norra änden på ”Torgytan” mot parkeringen 
på västra sidan. Beroende på efterfrågan kan dessa behöva utökas efterhand. Dessa efterfrågas främst av 
arbetspendlande elcykelinnehavare som önskar kunna låsa in sin cykel och batteri mm under tiden man är 
iväg med tåget.  

Kostnadsberäkning 
En översiktlig kostnadsberäkning för de olika åtgärderna ovan ger: 

1. Slopande av P-platser. Etablering av yta för cykelboxar    20 000 kr 
2. Längsgående parkeringsplatser utefter Ljungbergsgatan    230 000 kr 
3. Uppriktning av gatan, inflyttning P-platser     100 000 kr 
4. Ny parkering på gräsytan mellan husen      540 000 kr 
5. Längsgående parkeringar utefter södra järnvägsgatan inkl vändplan  220 000 kr 
6. Cykelboxar 2 st         340 000 kr 

Summa Åtgärd 1 – 6.         1 450 000 kr 
7. Pendelparkering Kv Tomaten       1 780 000 kr 
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Dvs för att ordna upp gatuparkeringen längs Ljungberghsgatan och samtidigt förbättra avvattningen och dräneringen 
av gatans terras då Ljungberghsgatan visar tydliga skador behöver man budgetera för en kostnad tillsammans för 
åtgärd 1 + 2 + 3 om. De övriga föreslagna åtgärderna lever delvis sina egna liv och kan göras var för sig. 

Ytan mellan husen åtgärd 4 bör göras tillsammans med åtgärderna 1, 2, och 3. 

 

 

Jönköping 2019-02-15 

 

WSP Sverige AB 

 

 

 

Reino Erixon 
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Cirkulationsplats vid korsningen mellan väg 846, 
Badplatsvägen och Hammarvägen, dnr TN 
2019/041 
 
Förslag till beslut 
Begära investeringsmedel i kommande budgetprocess för att bygga 
om korsningen och angöra en cirkulationsplats vid väg 846, 
Badplatsvägen och Hammarvägen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade 2019-01-22 att uppdra till tekniska 
kontoret att utreda en cirkulationsplats vid korsningen mellan väg 846, 
Badplatsvägen och Hammarvägen i samband med utbyggnaden av 
Östra strand. 
 
   
Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2019-01-22 § 009  
PM Korsningsutredning väg 846- Badplatsvägen, från 2019-02-11 
 
Magnus Ljunggren  
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kanslienheten 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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PM KORSNINGSUTREDNING  VÄG 846 - BADPLATSVÄGEN, 
VAGGERYD 

Bakgrund 
 

WSP Jönköping har i uppdrag av Vaggeryds kommun uppgiften att utreda och föreslå en ny utformning på korsningen 
mellan väg 846, Badplatsvägen och Hammarvägen. Bakgrunden till utredningen är att se över trafiksituationen och 
föreslå en trafiksäkrare lösning än dagens korsning med vänstersväng. En utformning med en cirkulationsplats som 
dessutom möjliggör en genare angöring från industritomterna längs Hammarvägen till väg 846 förespeglas.  

Figur 1 nedan för objektets placering.  

  
Figur 1 – Översiktskarta (Eniro, 2019-01-30) 



 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  
Vaggeryd – väg 846 Christian Hillman  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  
10281268 2019-02-11  

 2 (3) 
 

  

 L:\5320\10281268\3_Dokument\36_PM_Rapport\PM korsningsutredning.docx

Underlag till utredningen 

Fordonsrörelser 

Hammarvägen 
För Hammarvägen saknas i dagsläget fordonstrafikdata. I utredningen har ÅDT 150 fordon antagits. 

Väg 846 
I utredningen har ÅDT 770 fordon antagits. 

Badplatsvägen 
För Badplatsvägen saknas i dagsläget fordonstrafikdata. I utredningen har ÅDT 550 fordon antagits. 

Skyltad hastighet 
I höjd med utredd plats gäller följande skyltning.  

- Badplatsvägen 50 km/h. 
- Väg 846 80 km/h 
- Hammarvägen 50 km/h 

Korsningstyper 

Definition av korsningstyper 
Trafikverkets publikation Vägars och gators utformning (VV publikation 2004:80) gör följande indelning. 

Mindre korsningstyper 
Typ A, korsning som saknar trafiköar och normalt ett körfält i varje tillfart. Sekundärvägen har stopp- eller väjningsplikt 
mot primärvägen. 

Typ B, korsning med trafikö på sekundärvägsanslutningen. Korsningstypen har normalt ett körfält i varje tillfart och 
sekundärvägen har stopp- eller väjningsplikt mot primärvägen. 

Typ C, korsning med vänstersvängfält på primärvägen kanaliserat med trafikö. Vänstersvängande från primärväg har 
väjningsplikt och trafikanter från sekundärvägen har stopp eller väjningsplikt. 

Större korsningstyper 
Typ D, Cirkulationsplats 

Typ E, signalreglerad korsning. 

Då befintlig korsning redan idag är försedd med vänstersvängfält skulle en ombyggnad till en korsning med en 
cirkulationsplats vara positiv ur trafiksäkerhetssynpunkt och det enda rimliga alternativet till dagens utformning. 
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Studerad trafiksituation 
Ser man förslaget i det lite längre perspektivet så med tanke på framtida exploatering vid Östra strand och att Netto 
har etablerat sig på östra sidan väg 846 med sin livsmedelsbutik så skulle en ombyggnad av korsningen vara positiv 
från flera synpunkter: 

· Cirkulationsplatsen flyttar ut själva ”entrén” till samhället. 
· En hastighetssänkning erhålls på väg 846, som gagnar oskyddade trafikanters möjligheter att säkert korsa 

vägen. 
· Den lägre hastigheten ger en lägre bullernivå för villorna i ”Jönköpings tåget”. 
· En genare anslutning för industritomterna på östra sidan om Hammarvägen erhålls genom att 

cirkulationsplatsen möjliggör att den ansluts mot väg 846 och ger en genare väg ut mot E4:an och norr ut. 
· En möjlighet att göra en säker anslutning och sammankoppling av gc-väg systemen så att gc-vägen ut mot 

Byarum kan nås både via Förborgsvägen på västra sidan och via Hammarvägen på östra sidan erhålls då 
man kan korsa vägen i anslutning till cirkulationen. 

· Underlättar för turister att nå Hjortsjöns camping och bad. 

Slutsats 
En cirkulationsplats i föreslaget läge skulle ge en ökad trygghet både för den lokala biltrafiken och inte mist för de 
oskyddade trafikanterna. 

Bedömd investeringskostnad 
En översiktlig kalkyl ger en projektkostnad om i storleksordningen ca 2,5 Mkr. 

 

 

 

 

Jönköping 2019-02-11 

WSP Sverige AB 

Christian Hillman 

 

Godkänd av Reino Erixon 

 

Bilaga:  planritning 
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DELEGATIONSBESLUT 
 
Tekniska kontoret 

 
 

Diarienummer 3.1 Beslut om attestanter och granskare Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning 

TN 2019/021 ID 9197, Fågelforsskolan F-6  Beviljat 2019-02-26 Förvaltningschef 
 

Diarienummer 3.2 Beslutande i upphandlingsärende i enlighet med 
budget (max 45 pbb) Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-

benämning 

UH 2018-024 Låssystem och Låsservice Yxhage Lås &                   
Europa larm AB  

Avtal 2019-02-08 Förvaltningschef/ 
Upphandlingsansvarig 

UH 2018-109 Lekplats- och Parkutrustning SKLs ramavtal Avtal 2018-12-07 Förvaltningschef/ 
Upphandlingsansvarig 

UH 2018-098 Hyra av Maskiner- Lambertssons AB Tilldelningsbeslut 2019-02-12 Förvaltningschef/ 
Upphandlingsansvarig 

UH 2018-098 Hyra av maskiner  
Återkallelse av 
tilldelningsbeslut 2019-02-15 Förvaltningschef/ 

Upphandlingsansvarig 

UH 2018-098 Hyra av maskiner  
Avbrytande av 
upphandling 2019-02-15 Förvaltningschef/ 

Upphandlingsansvarig 
 

Diarienummer 3.6 Hyres- och serviceavtal Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning 

Incit/fastighetspärm Rönnen 4 (lokal) Hyreskontrakt, externt 2019-02-04 Fastighetschef 

Incit/fastighetspärm Jupiter 2 (bostad) Hyreskontrakt, internt 2019-01-28 Fastighetschef 
Incit/fastighetspärm Jonstorpsudden 1(bostad) Hyreskontrakt, externt 2019-02-14 Fastighetschef 
Incit/fastighetspärm Jonstorpsudden 1(bostad) Hyreskontrakt, externt 2019-01-29 Fastighetschef 
Incit/fastighetspärm Jonstorpsudden 1(bostad) Hyreskontrakt, externt 2019-01-29 Fastighetschef 
Incit/fastighetspärm Jonstorpsudden 1(bostad) Hyreskontrakt, internt 2019-01-29 Fastighetschef 
Incit/fastighetspärm Gästgivaren 4 (bostad) Hyreskontrakt, externt 2019-02-22 Fastighetschef 

 



 

DELEGATIONSBESLUT 
 
Tekniska kontoret 

 
 

Diarienummer 4.2 Transportdispenser Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning 

TN 2019/018 Transportdispens tung och bred transport, Sven Jinert AB Yttrande 2019-02-05 Gatu- och parkchef 
TN 2019/018 Transportdispens bred transport, Tabergs Åkeri AB Yttrande 2019-02-04 Gatu- och parkchef 
TN 2019/018 Transportdispens tung och bred transport, Sven Jinert AB Yttrande 2019-02-19 Gatu- och parkchef 
TN 2019/018 Transportdispens tung och bred transport, Kalvsjöholmsbolaget AB Yttrande 2019-02-11 Gatu- och parkchef 

TN 2019/018 Transportdispens gällande beslut om transportdispens, WMT Konsult 
AB 

Yttrande 2019-02-13 Gatu- och parkchef 

TN 2019/018 Transportdispens bred transport, Stellan Transport & Service Yttrande 2019-02-19 Gatu- och parkchef 
TN 2019/018 Transportdispens tung och bred transport, Westdijk Sweden AB Yttrande 2019-02-22 Gatu- och Parkchef 
TN 2019/018 Transportdispens tung och bred transport, Kalvsjöholmsbolaget AB Yttrande 2019-02-25 Gatu- och Parkchef 

 

Diarienummer 4.3 Tillfälliga trafikanordningsplaner Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning 

TN 2019/009 Ansökan och beslut om trafikanordningsplan, Söderqvist Gräv Beviljat 2019-01-25 Gatu- och parkchef 

TN 2019/009 Ansökan och beslut om grävtillstånd på kommunal mark samt 
trafikanordningsplan, Vaggeryds Elverk 

Beviljat 2019-02-15 Förvaltningschef 

 

Diarienummer 4.5 Bidrag till enskild väg enligt gällande bidragsregler och 
budget 

Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning 

TN 2019/013 
Beslut om kommunalt underhållsbidrag för enskild väg för följande 
fastigheter: Hagstad 1:14, Hagstad 1:16, Hagstad 1:18, Ljungberg 4:1 
och Ljungberg 5:1. 

Beviljat 2019-01-29 Handläggare 

 
 
 



 

DELEGATIONSBESLUT 
 
Tekniska kontoret 

 
 

Diarienummer 
 
5.2 Avtal om servitut, nyttjanderätt eller liknande 
 

Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning 

TN 2019/039 
 
Avtalsservitut mellan Pålen 1:1 och Sörgården 1:20  
 

Avtal 2019-01-24 Förvaltningschef 

TN 2019/039 Avtalsservitut mellan Pålen 1:1 och Sörgården 1:20 
 

Avtal 2019-02-01 Förvaltningschef 

 

Diarienummer 
 
5.4 Yttrande över remisser i egenskap av granne 
 

Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning 

TN 2019/020 
 
Grannehörande gällande bygglovsansökan på fastigheten Eken 4 
 

Yttrande 2019-02-15 VA-chef 

 

Diarienummer 6.1 Tillfällig upplåtelse av allmän mark Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning 

TN 2019/044 
 
Ansökan om cirkusplats, Vaggeryd 2019-05-07 
 

Yttrande 2019-02-25 Gatu- och parkchef 

 

Diarienummer 6.3 Yttrande över regionala och statliga myndigheters 
trafikföreskrifter Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-

benämning 

TN 2019/019 Ansökan om tävling på väg  Yttrande 
 
2019-01-30 
 

Gatu- och parkchef 

 



 

DELEGATIONSBESLUT 
 
Tekniska kontoret 

 
 
 

Diarienummer 

 
7.2 Avtal och avgift i samband med anslutning till VA-
anläggning 
 

Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning 

TN 2019/011 Beslut om anslutning till kommunal VA-anläggning för fastighet 
Rusthållaren 2 Beviljat 2019-01-15 VA-chef 

TN 2018/039 Beslut anslutning till kommunal VA-anläggning för fastighet 
Rapphönan 4 

Beviljat 2019-01-09 VA-chef 

 
 
 
 
Ovanstående är delgivet teknisk nämnd 
 
 
Ordförande      Justerandes sign 











MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunstyrelsen 2019-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56

Startbesked, exploatering utökning av Västra strand, Vaggeryd (KS 
2019/032)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden startbesked för exploatering av hela 
detaljplaneområdet på Västra Strand enligt omfattning antagen i Strategisk plan och budget 
2019-2021.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 25 juni 2018 inom ramen för Strategisk 
plan och budget 2019-2021 ramarna för exploateringsprojektet – Västra Strand. Projekt som 
överstiger 10 mnkr ska av kommunstyrelsen godkännas genom ett beslut om startbesked.

2018-06-07 antog kommunfullmäktige detaljplan för bostäder på Västra Strand i Vaggeryd. 
Del av området har påbörjats, norra delen. Påbörjad del möjliggör tomtförsäljning för 
villabyggnation under 2019. På södra delen är avsikten att kunna erbjuda 
markanvisningsavtal.

För att kunna tillvarata massöverskottet från den norra delen och kunna färdigställa det 
naturområde som finns i det södra området är det fördelaktigt att påbörja exploatering av den 
södra delen under 2019. Genomförandetid för detaljplanen är 5 år.
 
Teknisk chef Magnus Ljunggren redogör för ärendet.
 
 
Expedieras till 
Annika Hedvall, kommundirektör
Magnus Ljunggren, förvaltningschef, teknisk nämnd
Jörgen Hansson, Ekonomichef
Torbjörn Åkerblad, kanslichef
Tina Blomster, Samhällsutvecklare

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-23
 Tekniska nämndens beslut 2019-01-22, § 002
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