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

Ej tjänstgörande ersättare Ken Frick (L) §§57-72
Allan Ragnarsson (M) §§57-72
Jörgen Johansson (C)
Stig Svensson (SD)

Övriga närvarande Magnus Ljunggren (Teknisk chef)
Hans Göransson (Gatu- och parkchef) §§58-66
Linda Viskic (Sekreterare)
Afshin Teimouri (Handläggare) §§61-66

Utses att justera Johanna Malmborg
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Skillingaryd ,  2019-05-17   10:00

Protokollet omfattar §§57-76
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§57

Godkännande av dagordning
Beslut
Att godkänna föreliggande dagordning.
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§58

Förvaltningsinformation gatu- och parkenheten (TN 2019/001)
Beslut
Godkänna informationen om gatu- och parkverksamheten.

Sammanfattning
Gatu- och parkverksamhetens organisation:
Myndighetsutövande
Gata- och väghållaransvar
Mark- och skogsförvaltning
Park- och grönyteförvaltning
 
Enheten består av elva heltidsanställda och två sommaranställda och har följande resurser:
Förrådet, materialupplag, redskapsbärare (traktorer), fordon, småmaskiner

Propositionsordning
Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen från gatu- och parkchefen, 
och finner den godkänd.

Expedieras till 
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§59

Anmälningsärenden till tekniska nämnden (TN 2019/004)
Beslut
Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa resultatet av undersökningen 
Vägskadeinventering 2016 vid kommande sammanträde.
 
 

Sammanfattning
Tekniska nämndens ledamöter ges tillfälle att under varje sammanträde anmäla ett ärende som 
berör nämndens verksamhet. Ärendet besvaras sedan vid kommande sammanträde.
 

Yrkanden
Roger Ödebrink (S) påpekar att det på Riksettan finns skador i asfalten som bör ses över.
 
Ordförande föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa resultatet av 
undersökningen Vägskadeinventering 2016 vid kommande sammanträde.

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att undersökningen redovisas 
vid kommande sammanträde, och finner det bifallet.
 
 

Expedieras till 
Teknisk chef
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60

Trafiksäkerhetsprogrammet (TU 2017/059)
Beslut
Tekniska nämnden godkänner och antar det reviderade trafiksäkerhetsprogrammet med 
tillägget om att frågan om hastighet tas upp igen på ett kommande sammanträde samt att 
tekniska kontoret får i uppdrag att förtydliga för allmänheten varför det saknas 
övergångsställen på vissa platser i kommunen, och finner det bifallet.

Sammanfattning
Efter att flera medborgarförslag har inkommit om att sänka hastigheten på vissa sträckor, 
bygga hastighetsbegränsande åtgärder och övergångsställen beslutade tekniska utskottet 2017-
04-04 att uppdra till tekniska kontoret att ta fram ett förslag på hur trafiksäkerhetsarbetet 
skulle kunna förbättras i kommunen.
Tekniska utskottet beslutade 2018-10-16 att programmet ska skickas på remiss till olika 
instanser.
De inkomna remissvaren redovisades för tekniska nämnden 2019-03-05 och beslut togs då att 
tekniska kontoret ska redovisa ett reviderat trafiksäkerhetsprogram på tekniska nämndens 
sammanträde 2019-05-14.

Yrkanden
Ordförande föreslår att godkänna förslaget med tillägget att frågan om hastighet tas upp igen 
på ett kommande sammanträde samt att tekniska kontoret får i uppdrag att förtydliga för 
allmänheten varför kommunen har valt att inte ha övergångsställen på vissa platser i 
kommunen.

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna och anta det reviderade 
trafiksäkerhetsprogrammet, med tillägget om att frågan om hastighet tas upp igen på ett 
kommande sammanträde samt att tekniska kontoret får i uppdrag att förtydliga för 
allmänheten varför det saknas övergångsställen på vissa platser i kommunen, och finner det 
bifallet.

Expedieras till 
Gatu- och parkchefen
Teknisk chef
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61

Ny lokal trafikföreskrift tättbebyggt område inom Vaggeryd (TN 
2019/055)
Beslut
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift 0665 2019:1 om tättbebyggt område inom 
Vaggeryd.
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) följande:
1 § Markerat område enligt kartbild i Vaggeryd ska vara tättbebyggt område.
Denna författning träder i kraft den 1 september 2019 då Vaggeryds kommuns lokala 
trafikföreskrifter (0665 2013: 3) om tättbebyggt område i Vaggeryd ska upphöra att gälla.

Sammanfattning
Efter flytt av tätortsgränser inom Vaggeryd ändras de lokala trafikföreskrifterna.

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet. 
 

Expedieras till 
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
Handläggare
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§62

Ny lokal trafikföreskrift på Näckrosstigen i Vaggeryd (TN 2019/063)
Beslut
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift 0665 2019:5 om hastighetsbegränsning 40 km/tim 
på Näckrosstigen i Vaggeryd.
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:
1 § På Näckrosstigen i Vaggeryd får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i 
timmen.
Denna författning träder i kraft den 1 september 2019.

Sammanfattning
Efter flytt av tätortsgränser i Vaggeryd görs en ny bedömning av hastighetsgränser för 
villagator.

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

Expedieras till 
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
Handläggare
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§63

Ny lokal trafikföreskrift på Lingonstigen i Vaggeryd (TN 2019/064)
Beslut
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift 0665 2019:4 om hastighetsbegränsning 40 km/tim 
på Lingonstigen i Vaggeryd.
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:
1 § På Lingonstigen i Vaggeryd får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i 
timmen.
Denna författning träder i kraft den 1 september 2019.

Sammanfattning
Efter flytt av tätortsgränser i Vaggeryd görs en ny bedömning av hastighetsgränser för 
villagator.

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan biifalla förslaget, och finner det bifallet.

Expedieras till 
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
Handläggare
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§64

Ny lokal trafikföreskrift på Slåttergatan i Vaggeryd (TN 2019/065)
Beslut
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift 0665 2019:3 om hastighetsbegränsning 40 km/tim 
på Slåttergatan i Vaggeryd.
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:
1 § På Slåttergatan i Vaggeryd får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i 
timmen.
Denna författning träder i kraft den 1 september 2019.

Sammanfattning
Efter flytt av tätortsgränser i Vaggeryd görs en ny bedömning av hastighetsgränser för 
villagator.

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

Expedieras till 
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
Handläggare
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§65

Ny lokal trafikföreskrift på Blåbärsstigen i Vaggeryd (TN 2019/066)
Beslut
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift 0665 2019:2 om hastighetsbegränsning 40 km/tim 
på Blåbärsstigen i Vaggeryd.
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:
1 § På Blåbärsstigen i Vaggeryd får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i 
timmen.
Denna författning träder i kraft den 1 september 2019.

Sammanfattning
Efter flytt av tätortsgränser i Vaggeryd görs en ny bedömning av hastighetsgränser för 
villagator.

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

Expedieras till 
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
Handläggare
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§66

Ny lokal trafikföreskrift på Kaveldunsgatan i Vaggeryd (TN 
2019/067)
Beslut
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift 0665 2019:6 om hastighetsbegränsning 40 km/tim 
på Kaveldunsgatan i Vaggeryd.
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:
1 § På Kaveldunsgatan i Vaggeryd får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i 
timmen.
Denna författning träder i kraft den 1 september 2019.

Sammanfattning
Efter flytt av tätortsgränser i Vaggeryd görs en ny bedömning av hastighetsgränser för 
villagator.

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget, och finner det bifallet.

Expedieras till 
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
Handläggare
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67

Skadeståndskrav - Enbacken 1, Vaggeryd (TN 2019/068)
Beslut
Att avslå en uppgörelse om förlikning mellan kommunen och Enebacken 1.

Sammanfattning
Enbacken 1 har fått större sättningsskador på sin fastighet. Området är ganska kuperat med 
varierande undergrund, från berg i dagen till väldigt blöta partier med instängt vatten. På lägre 
nivå inom bostadsområdet är det dräneringsproblem viket resulterat i fuktproblem på 
fastigheter. Kommunen har utfört dräneringsåtgärder i området. Tomtmarken i direkt 
anslutning till Enbacken 1 har klassats som icke byggbar mark utifrån problematiken i 
området och kommer inte att bebyggas. Denna tomtyta har återfyllt med massor för att 
förhindra erosion från Enbacken 1.

Kommunens försäkringsbolag har hanterat ett skadeanspråk från Enbacken 1. 
Försäkringsbolaget har beslutat avslag på ställt skadeståndsanspråk. Göran Forss, stadsjurist i 
Jönköpings kommun som ingår i kommunernas juristsamverkan har granskat 
försäkringsbolagets hantering av ärendet.

Historiskt har kommunen antagit detaljplan, grovterraserat tomtmarken, givit bygglov och 
slutbesked för husbyggnation.

Yrkanden
Roger Ödebrink (S), Claes Nord (SD) och Maritha Bengtsson (KD) föreslår att nämnden 
avslår en uppgörelse om förlikning.

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att avslå en uppgörelse om 
förlikning, och finner det bifallet.
 

Expedieras till 
Teknisk chef
VA-chef
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§68

Separerad gång- och cykelkommunikation över Lagan, Storgatan i 
Vaggeryd (TU 2017/046)
Beslut
Anlägga separerad gång- och cykelväg på befintlig bro över Lagan, Storgatan i Vaggeryd.

Sammanfattning
I samband med planerad utbyggnad av separerad gång- och cykelväg på Storgatan i Vaggeryd 
mot Vaggeryds gård har det förts diskussioner i tekniska utskottet hur trafiksäkerheten kan 
förbättras för oskyddade trafikanter. Ny gång- och cykelvägsbro alternativt enklare åtgärder 
på befintlig bro har diskuterats. Behovet uppmärksammades genom en motion som behandlats 
i fullmäktige med bifall under 2017. Tekniska kontoret har tagit fram en skiss över enklare 
åtgärder för separering av gång- och cykelväg över Lagan på befintlig bro.

Propositionsordning
Ordförande föreslår att tekniska nämnden bifaller förslaget, och finner det bifallet.

Expedieras till 
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
Projektledare
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§69

Nedskräpning (TN 2019/059)
Beslut
Att utföra städning av allmän nedskräpning utefter behov och bortse från att uppgiften är 
ofinansierad inom tekniska nämnden

Sammanfattning
Allmän nedskräpning är ett problem som upplevs växande. Nedskräpningar förfular miljöer 
och kan leda till en sanitär olägenhet. Bedöms nedskräpningen som sanitär olägenhet kan 
ärendet resultera i föreläggande från tillsynsmyndigheten till kommunen. Tidigare har 
renhållningen finansierat städning av nedskräpning eftersom stor andel av skräpet har klassats 
som hushållssopor, undantaget gatumark. Efter bildandet av SÅM klargjordes att 
renhållningsförbundet inte ser ett lagligt stöd att finansiera städning av nedskräpning. 
Tekniska nämnden har en begäran om budgetmedel för att utföra uppdraget från och med 
2020.

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att utföra städning av allmän 
nedskräpning utefter behov och bortse från att uppgiften är ofinansierad inom tekniska 
nämnden, och finner det bifallet.

 
Expedieras till 
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70

Dimensionering av vändplaner i detaljplaner (TN 2019/060)
Beslut
Anvisa typritning enligt Handbok för avfallsutrymmen som lämplig dimensionering för 
vändplan inom villaområde.

Sammanfattning
I samband med genomförande av detaljplaner uppstår ofta ett trafiksäkerhetsproblem när 
vändplaner i bostadsområden blir för små för att utgöra vändmöjligheter för bil eller sopbil 
utan backning. I dialog har planarkitekterna efterfrågat en anvisning för dimensionering av 
vändplaner. Detta eftersom storleken på vändplaner inte har varit samstämmig över tid.

I vissa områden används inte vändplanerna utan backning sker hela gatans längd. 
Kommunens antagna detaljplan är helt styrande för Lantmäteriet när tomtavstyckning sker. 
En gata och vändplan har lång livslängd och antalet trafikfarliga fordonsrörelser med risk för 
olyckor blir stor över tid. Kommunens ambition är att införa fastighetsnära insamling av 
förpackningsmaterial m.m. vid bostaden. Detta innebär också att sopbilarna blir längre på 
grund av flerfackssystem. Storleken på vändplan har framarbetats i samarbete med SÅM 
(renhållningsförbundet).

Propositionsordning
Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget, och finner det bifallet.
 
 

Expedieras till 
Planarkitekter
Jonatan Rosenqvist SÅM
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
Kommunstyrelsen
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71

Återrapportering - Placering av postbrevlåda (TN 2019/035)
Beslut
Ärendet återremitteras till tekniska kontoret för vidare handläggning.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav tekniska nämnden i uppdrag att ta fram lämplig placering för 
postbrevlådor i enlighet med medborgarförslaget i samråd med Post Nord med hänsyn till 
trafiken i Vaggeryd och Skillingaryd.
Tekniska kontoret har varit i kontakt med Post Nord och påpekat önskemålet om flytt/ändring 
utifrån drive-in möjlighet och trafiksäkerhetsbrister. Post Nord mottog synpunkterna positivt 
och har för avsikt att möjliggöra drive-in på Järnvägsgatan samt Bondstorpsvägen i Vaggeryd.

Yrkanden
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras till tekniska kontoret för vidare handläggning.

Propositionsordning
Ordförande frågar tekniska nämnden om den kan bifalla att ärendet återremitteras för vidare 
handläggning, och finner det bifallet.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Utredare
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§72

Budgetuppföljning per 30 april 2019 (TU 2017/103)
Beslut
Godkänna redovisningen av budgetuppföljningen per den 30 april 2019 för den tekniska 
verksamheten.
 

Sammanfattning
Tekniska nämnden redovisar per den 30 april 2019 ett negativt resultat, - 3 399 tkr. Vissa 
avvikelser inom den skattefinansierade verksamheten uppstår därför kostnaderna inte är 
periodiserade, t. ex. driftbidrag för enskilda vägar. Utöver dessa avvikelser som är 
självläkande över tid finns det stor orsak att bearbeta kostnadsmassan inom tekniska nämnden 
eftersom alla skattefinansierade programmen har negativa budgetavvikelser. Stor 
återhållsamhet kommer att krävas inom den skattefinansierade verksamheten. Tekniska 
nämnden har begärt budgettillskott för att upprätthålla nuvarande ambitionsnivå inför budget 
2020 inom den skattefinansierade verksamheten. Utfallet av begäran är avgörande för 
nämnden för att överväga beslut om minskad servicenivå.

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna redovisningen av budgetuppföljningen 
per den 30 april 2019, och finner den godkänd.
 

Expedieras till 
Ekonomienheten
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
VA-chef
Fastighetschef
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§73

Remiss- Framtagande av nya mål för mandatperioden (TN 2019/062)
Beslut
Godkänna informationen gällande framtagande av nya mål för mandatperioden.

Sammanfattning
En process pågår kring framtagande av nya mål för mandatperioden.
 
Målen har skickats ut till kommunens nämnder och bolag för att stämmas av internt i 
organisationen.
 
Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra 
mål:
 
Vaggeryds kommun ska vara en plats ...

 med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
 med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
 med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv- för en god hälsa
 som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

 

Propositionsordning
Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna informationen, och finner den godkänd.
 
 
 
 

Expedieras till 
Teknisk chef
Kommunstyrelsen
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§74

Förvaltningsinformation av större vikt (TN 2019/001)
Beslut
Att godkänna information från teknisk chef.

Sammanfattning
Budgetberedning
Pågående projekt
Energiförsörjning Stigamo
Luft- och vattenspolning av vattenledningsnät

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den 
godkänd.

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

20 (27)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§75

Delegationsbeslut april-maj (TN 2019/002)
Beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut för april-maj.

Sammanfattning
Nämnden får uppdra åt utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation innebär 
medgivande att annan person får fatta beslut i nämndens ställe.
 

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
för april-maj, och finner det godkänt.

Expedieras till 
Teknisk chef
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§76

Delgivningar till tekniska nämnden. (TN 2019/003)
Beslut
Godkänna delgivningen.

Sammanfattning
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Mötesdatum
Teknisk nämnd (TN) 2019-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

      Följande handlingar delges tekniska nämnden:
A. Miljö- och byggförvaltningens beslut 2019-04-01 om bygglov och 

startbesked för skyltanordning inom fastigheten Lägret 1:1, dnr TU 2016/066.
B. Miljö- och byggförvaltningens beslut 2019-04-01 om bygglov och 

startbesked för skyltanordning inom fastigheten Båramo 1:7, dnr TU 
2016/066.

C. Miljö- och byggförvaltningens beslut 2019-04-01 om bygglov och 
startbesked för skyltanordning inom fastigheten Götastrand 1:1, dnr TN 
2016/066.

D. Miljö- och byggförvaltningens beslut 2019-04-01 om bygglov och 
startbesked för skyltanordning inom fastigheten Södra Park 1:1, dnr TU 
2016/066.

E. Polismyndighetens beslut 2019-04-05 om tillståndsbevis enligt 
ordningslagen/lokala trafikföreskrifter gällande allmän sammankomst- 1:a 
majdemonstration, dnr TN 2019/017.

F. Miljö- och byggförvaltningens beslut 2019-04-18 om bygglov och 
startbesked för nybyggnad av pergola inom fastigheten Södra park 1:2, dnr 
TU 2016/066.

G. Polismyndighetens beslut 2019-04-26 om tillståndsbevis enligt ordningslagen 
gällande offentlig tillställning- Knallemarknad i Skillingaryd, dnr TN 
2019/017

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna delgivningen, och finner den 
godkänd.
 

 

 
 

Expedieras till 
Teknisk chef
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Diarienummer 2.3 Anställning av personal 
till ny tjänst Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-

benämning
Anställnings-
pärm

Tidsbegränsad anställning, 
parkarbetare

Anställ-
ning 2019-04-29 Gatu- och 

parkchef
Anställnings-
pärm

Tidsbegränsad anställning, 
parkarbetare

Anställ-
ning 2019-04-29 Gatu- och 

parkchef

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

benämning
TN 2019/021 ID 9192, Götafors skola F-3 Beviljat 2019-04-03 Förvaltningschef

TN 2019/021 ID 9198, Tillagningskök 
Hjortsjöskolans kök

Beviljat 2019-04-03 Förvaltningschef

TN 2019/021 ID 9199, Övningsbyggnad 
Hjortsjöskolan trä- syslöjd

Beviljat 2019-04-03 Förvaltningschef

TN 2019/021 ID 9193, Träskolan på 
Hjortsjöskolans område

Beviljat 2019-04-03 Förvaltningschef

TN 2019/021 ID 9111, Bondstorpsskola F-3 
enl. lokalplan

Beviljat 2019-04-03 Förvaltningschef

TN 2019/021 ID 9230, Centrumutveckling
Byte av 
granskare 2019-04-17 Förvaltningschef

TN 2019/021 ID 2419, Sorterverk Beviljat 2019-05-03 Förvaltningschef

Diarienummer
3.2 Beslutande i 
upphandlingsärende i enlighet 
med budget (max 45 pbb)

Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning

UH 2018-104
Betongvaror under mark

 S:t Eriks AB 
 MEAG VA System AB

Avtal 2019-04-05
Förvaltningschef/
Upphandlings-
ansvarig
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Diarienummer 3.6 Hyres- och serviceavtal Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning

Incit/fastighets-
pärm Rådjuret 7 (Lokal)

Hyres-
kontrakt, 
externt

2019-05-03 Fastighetschef

Incit/fastighets-
pärm Jonstorpsudden 1 (bostad)

Hyres-
kontrakt, 
internt

2019-05-01 Fastighetschef

Incit/fastighets-
pärm Jonstorpsudden 1 (bostad)

Hyres-
kontrakt, 
externt

2019-05-01 Fastighetschef

Incit/fastighets-
pärm Jonstorpsudden 1(bostad)

Hyres-
kontrakt, 
externt

2019-05-01 Fastighetschef

Incit/fastighets-
pärm Jonstorpsudden 1(bostad)

Hyres-
kontrakt, 
externt

2019-04-01 Fastighetschef

Incit/fastighets-
pärm Jonstorpsudden 1 (bostad)

Hyres-
kontrakt, 
externt

2019-04-15 Fastighetschef

Diarienummer

4.1 Yttranden avseende 
ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter

Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning

TN 2019/017

Ansökan gällande allmän 
sammankomst och begagnande 
av offentlig plats 2019-05-07 i 
Vaggeryd och 2019-05-08 i 
Skillingaryd, Cirkus Olympia

Yttrande 2019-04-26 Gatu- och 
parkchef

TN 2019/017

Ansökan gällande allmän 
sammankomst, Knallemarknad i 
Skillingaryd 2019-04-05 och 
2019-10-05, Skillingaryds 
Idrottssällskap

Yttrande 2019-04-26 Gatu- och 
parkchef

Diarienummer 4.2 Transportdispenser Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning

TN 2019/018 Transportdispens tung och bred 
transport, Scandinavian Permits

Yttrande 2019-04-08 Gatu- och 
parkchef

TN 2019/018
Transportdispens tung, bred och 
lång transport, WMT Konsult 
AB

Yttrande 2019-04-08 Gatu- och 
parkchef
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Diarienummer 4.3 Tillfälliga 
trafikanordningsplaner Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-

benämning

TN 2019/009 Beslut om grävningstillstånd 
och TA-plan, Vaggeryds energi

Beviljat 2019-04-18 Gatu- och 
parkchef

TN 2019/009 Beslut om grävningstillstånd 
och TA-plan, Vaggeryds energi

Beviljat 2019-04-18 Gatu- och 
parkchef

TN 2019/009 Beslut om grävningstillstånd 
och TA-plan, Vaggeryds energi

Beviljat 2019-04-18 Gatu- och 
parkchef

TN 2019/009 Beslut om grävningstillstånd 
och TA-plan, Vaggeryds elverk

Beviljat 2019-04-18 Gatu- och 
parkchef

Diarienummer
4.4 Beslut om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade

Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning

TN 2019/007, 
PR-kort Ansökan om parkeringstillstånd Beviljat 2019-04-05 Handläggare

Diarienummer
4.6 Bidrag till 
landsbygdsbelysning enligt 
gällande regler och budget

Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning

TN 2019/010 Ansökan om 
landsbygdsbelysning

Beviljat 2019-04-10 Handläggare

TN 2019/010 Ansökan om 
landsbygdsbelysning

Beviljat 2019-04-10 Handläggare

TN 2019/010 Ansökan om gårdsbelysning Beviljat 2019-04-10 Handläggare

Diarienummer 5.4 Yttrande över remisser i 
egenskap av granne Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-

benämning

TN 2019/020

Grannehörande gällande 
bygglovsansökan för 
skyltanordning på fastighet 
Stödstorp 2:1

Yttrande 2019-04-10 Gatu- och 
parkchef

TN 2019/020
Grannehörande gällande 
bygglovsansökan på fastighet 
Betel 6

Yttrande 2019-05-03 Gatu- och 
parkchef
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Diarienummer
5.5 Ansöka om bygglov, 
marklov, rivningslov och 
vattenverksamhet

Beslut Beslutsdatum Delegat/tjänste-
benämning

TU 2016/066 Bygglov för pergola på fastighet 
Södra Park 1:2

Ansökan 2019-04-12 Projektledare

Ovanstående är delgivet teknisk nämnd

Ordförande Justerandes sign
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