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Dagordningen, dnr TU 2017/001 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna extra ärendet om parkeringsövervakning och lägga det till 

dagordningen mellan punkt 14 och 15. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett extra ärende om parkeringsövervakning har tillkommit till dagordningen 

och behandlas mellan punkt 14 och 15 i tidigare föreslagna dagordning. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om extra 

ärendet, och finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef  

Diarium 
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Budget 2018, dnr TU 2016/093 
 
Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet prioriterar följande av kommunfullmäktiges 

övergripande mål  1,2, 5, 6 och 8. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med att ta fram 2018 års budget med prioriterade mål pågår. 

 

Kommunens verksamhetsutvecklare arbetade tillsammans med tekniska 

utskottet fram en prioritering av vilka av kommunfullmäktiges övergripande 

mål som tekniska utskottet vill prioritera för 2018. 

 

Beslutsunderlag 
Presentation från teknisk chef. 

Tekniska utskottets beslut 2017-04-04 §38 om budget 2018. 

Presentation från verksamhetsutvecklare. 

 

Förslag under sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska utskottet prioriterar följande av 

kommunfullmäktiges övergripande mål 2018: 

 

1 En attraktiv kommun. 

2 Lättillgängligt, positivt och problemlösande förhållningssätt. 

5 Gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politik. 

6 Ekonomisk styrka och budgetföljsamhet. 

8 Aktiv part i den regionala utvecklingen (mål 9 i presentationen). 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna valet av prioriterade mål för 

2018, och finner det godkänt. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Diarium 
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Information om beläggningsinventering,  
dnr TU 2016/089 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna presentationen om beläggningsinventeringen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Gatu- och parkchef och byggledare på tekniska kontoret presenterade den  

beläggningsinventering som genomförts under hösten 2016 av en 

utomstående konsult. Ungefär 11% och det lokala vägnätet är mycket dåligt. 

Av gång- och cykelvägnätet är det 7% som är mycket dåliga.  

 

Målsättningen bör vara att det på sikt inte ska finnas någon bestående 

underhållsskuld, att sätta upp delmål för att ta sig framåt, att budgeten ska 

vara bestående och jämn över tid, samt att åldersfördelningen på 

beläggningen ska vara jämn. 

 

Beslutsunderlag 
Presentation över genomförd beläggningsinventering. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan godkänna presentationen, 

och finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Information om projektet vattennära mötesplatser,  
dnr TU 2016/066 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna presentationen av projektet. 

 

Uppdra till tekniska kontoret att fortsätta arbetet med projektet i enlighet 

med presentationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån tekniska utskottets mål att utreda och samråda åtgärder för att 

synliggöra och tillgänglighetsförbättra vattendrag i Vaggeryds kommun med 

hänsynstagande till natur och miljö har tekniska kontoret påbörjat en 

utredning. Utredningen har tidigare presenterat en projektplan med 

områdesindelning, resultat från micro-filmning och naturvärdesinventering. 

 

Tekniska kontorets gatu- och parkchef och projektingenjör presenterade ett 

första utkast till det utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser som 

arbetet ska resultera i. Tanken är att utvecklingsprogrammet ska vara 

underlag för ett förslag av åtgärder och aktiviteter som ska synliggöra och 

tillgänglighetsförbättra Lagan genom Vaggeryds kommun. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens programbudget för 2016, dnr KS 2016/012. 

Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 §74 att godkänna föreslagna plan. 

Tekniska utskottets beslut 2016-10-20 §89 att godkänna information och 

uppdaterad plan. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågade tekniska utskottet om de kunde godkänna 

presentationen av projektet, och fann den godkänd. 

 

Ordförande frågade tekniska utskottet om de kunde bifalla att fortsätta 

arbetet i enlighet med presentationen, och fann det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 

Projektingenjör 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Motion – Utbyggnad av gång- och cykelväg från 
Götaforsvägen/Storgatan i Vaggeryd med gång- och 
cykelbro över Lagan, dnr TU 2017/046 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Bifalla motionen utifrån kommande revision av gång- och cykelvägsplan. 

 

Prioritera om förlängd gång- och cykelväg längs med Storgatan i Vaggeryd 

till kommande revidering av Gång- och cykelvägsplanen. 

 

Äska medel i kommande budgetprocesser för att möjliggöra byggnation och 

framtida väghållning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in en motion 2017-03-15 till Kommunfullmäktige med ett 

förslag att förlänga nuvarande gång- och cykelväg från Götaforsvägens 

utfart mot Storgatan till vägen mot Friluftsgården och att bygga en bro över 

Lagan parallellt med befintlig bilbro. 

 

Tekniska utskottet tycker att motionen medför att det befintliga gång- och 

cykelnätet i området utvecklas på ett positivt sätt. Förslaget bör därför föras 

in i kommande revidering av gång- och cykelvägsplan. 

 
Beslutsunderlag 
Motion om utbyggnad av gång- och cykelväg från Götaforsvägen/Storgatan 

i Vaggeryd från 2017-03-17, dnr KS 2017/097. 

Kommunledningskontorets remiss till tekniska utskottet från 2017-04-10, 

dnr TU 2017/046. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan bifalla förslaget, och finner 

det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Gatu- och parkchef 

Teknisk chef 

Diarium 
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Motion – Höj trafiksäkerheten för gående genom 
”blinkande” övergångsställe vid Storgatan i 
Skillingaryd, dnr TU 2017/044. 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Avslå motionen med hänvisning till tekniska kontorets skrivelse. 
 
Tekniska kontoret har sedan tidigare ett uppdrag att ta fram ett förslag på 
hur en trafiksäkerhetsplan skulle kunna tas fram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inlämnats 2017-03-14 med förslag att kommunen utreder 
förutsättningarna och utformar ett säkert övergångsställe på Storgatan i 
Skillingaryd. Kommunledningskontoret överlämnade motionen till tekniska 
utskottet för yttrande. 
 
Vaggeryds kommun har sedan den så kallade ”Zebralagen” infördes 2000 
valt att endast ha övergångsställen där det är motiverat utifrån trafikmängd. 
Anledningen är att övergångsstället invaggar fotgängarna i falsk trygghet då 
de känner sig säkra på att bilisterna ska lämna företräde i högre grad än vad 
de faktiskt gör. Vaggeryds kommun har istället valt att anlägga gång- och 
cykelpassager där sträckan för att passera gatan/vägen minskas. När en 
oskyddad trafikant passerar fordonstrafiken krävs ögonkontakt med 
fordonsföraren. Gång- och cykelpassager har försetts med extra belysning 
och markerade pollare för att uppmärksamma fordonsföraren om passagen. 
 
Tekniska kontoret anser inte att ett blinkande övergångställe är aktuellt på 
nämnda del av Storgatan i Skillingaryd utifrån att den blinkande tekniken 
för övergångsställen visat sig fungera dåligt, och den falska upplevda 
tryggheten det skapar för de gående.  
 
Tekniska utskottet har gett tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag 
på hur en trafiksäkerhetsplan skulle kunna tas fram, och vad ett framtagande 
skulle innebära i kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2017-03-14. 
Kommunledningskontorets skrivelse inkom till tekniska kontoret 2017-04-
10, dnr KS 2017/078. 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-05-09 § 47 TU 2017/044 8(21) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson föreslår att tekniska utskottet avslår motionen med 
hänvisning till tekniska kontorets skrivelse. Hänvisningen till 
trafiksäkerhetsplanen föreslås vara en egen punkt. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan bifalla Kenth Williamssons 
förslag, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Tider för parkering, dnr TU 2017/025 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunstyrelsen att fastställa principer för parkeringstider för 

framtida ändringar av de lokala föreskrifterna enligt följande: 

 

 De mest centrala områdena/gångfartsområdena i Skillingaryd och 

Vaggeryd: 1 timmes parkering under tiderna 8-19 (8-15). 

 Övriga centrala delar utanför gångfartsområdena: 2 timmars parkering 

under tiderna 8-19 (8-15). 

 Övrig parkeringstid inom tätbebyggt område: 24 timmar utifrån 

trafikförordningen regler. 

 Beslut om undantag kan få förekomma på vissa platser om det är 

särskilt motiverat, såsom 5 minuter för hämtning/lämning vid förskolor. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Synpunkter har inkommit från både handlare och privatpersoner om att det 

är för korta parkeringstider på vissa parkeringsplatser i kommunen. Gatu- 

och parkchefen visade en sammanställning över vilka parkeringstider som 

gäller i kommunen. Tekniska utskottet diskuterade frågan utifrån att hitta en 

balans mellan att ha omsättning på de mest centrala parkeringsplatserna och 

att man ska hinna göra vissa ärenden. Kommunstyrelsen återremitterade 

ärendet med önskemål om att förtydliga förslaget med skisser över 

Vaggeryd och Skillingaryd som visar hur tiderna skulle se ut i praktiken. 

 

Förslag Vaggeryd 
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Förslag Skillingaryd 

 

 
 
Beslutsunderlag 
Trafikförordningen (1998:1276). 

Lokala trafikföreskrifter för Vaggeryds kommun. 

Tekniska utskottets beslut 2017-03-07 § 25 om parkeringstider. 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-06 §72 om återremiss. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget utifrån 

skisserna, och finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Parkeringsplatser i Skillingaryd, dnr TU 2017/052 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föra diskussion med kommunledningskontoret och Skillingaryds 

intresseförening om behovet av plats för pendlarparkeringar på den lediga 

tomtytan på fastigheten Tomaten 5:1 och 28:1. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag om olika användning för den lediga tomtytan på fastigheten 

Tomaten 5:1 och 28:1 i form av pendlarparkering eller bostäder har 

inkommit till tekniska utskottet. Allmän diskussion om parkeringsplatser i 

Skillingaryd. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att diskussion förs med Skillingaryds intresseförening 

och kommunledningskontoret om behovet av plats för pendlarparkeringar 

på den lediga tomtytan på fastigheten Tomaten 5:1 och 28:1. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 

bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för 
Skillingaryds avloppsreningsverk, dnr TU 2016/044 
 
Tekniska utskottets beslut 
Efter redaktionella ärenden, lämna in ansökan om tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet vid Skillingaryds avloppsreningsverk till 
Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen i Östergötland. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För Skillingaryds avloppsreningsverk finns ett gällande miljötillstånd fattat 
av Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2001. Beslutet är fattat utifrån tidigare 
miljölagstiftning – miljöskyddslagen. Länsstyrelsen har därför påpekat att 
Vaggeryds kommun bör ansöka om nytt tillstånd enligt nuvarande 
lagstiftning – miljöbalken. 
 
Samtidigt har reningsprocesserna vid avloppsreningsverket byggts om och 
effektiviserats efter att nuvarande tillstånd beslutades. Tillståndet omfattar 
en dimensionerande anslutning av 10 000pe vilken under år 2014 
överskreds och år 2015 låg anslutningen på 9995pe. Tekniska kontoret har 
därför i samförstånd med länsstyrelsen under år 2015 inlett en 
tillståndsprocess för att erhålla ett nytt tillståndsbeslut enligt miljöbalken. 
 
Under hösten 2016 genomfördes ett utökat samråd med berörda 
myndigheter, organisationer och allmänheten. Därefter har arbetet med 
framtagande av ansökningshandlingar inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning pågått. Dessa handlingar finns nu som 
granskningshandlingar och tekniska kontoret planerar att lämna in den 
formella ansökan under maj månad 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. 
Samrådsunderlag daterat 2016-01-14. 
Minnesanteckning från samråd med tillsynsmyndigheten 2016-02-04. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om att skicka 
in ansökan efter att redaktionella ändringar har gjorts, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötland. 
Teknisk chef 
VA- och renhållningschef 
Diarium 
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Motion – Lokalisering av Smålands Miljö AB:s 
återvinningsanläggning, dnr TU 2017/036 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Inte lämna några synpunkter över remitterad motion.  

 

Att kommunstyrelsen ser över placeringen av brandfarlig verksamhet i den 

kommunala planeringen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den brand som utbröt den 15 september 2016 på Småland 

Miljö AB:s återvinningsanläggning i Vaggeryd har Socialdemokraterna i 

Vaggeryds kommun 2017-01-11 lämnat in en motion avseende 

anläggningens lokalisering. De anger att branden var omfattande och 

svårbekämpad samt att den medförde stor oro över risken för påverkan på 

människors hälsa och miljön. Det konstateras även att verksamheten är 

miljöfarlig och transportintensiv. 

 

Socialdemokraterna hemställer därför att Vaggeryds kommun meddelar 

Småland Miljö AB att kommunen vill se en annan plats för företagets 

verksamhet än den nuvarande, samt att i samarbete med företaget, 

Länsstyrelsen och Räddningstjänsten finna en ny logistiskt lämplig plats på 

betryggande avstånd från tätort. 

 

Kommunstyrelsen har därefter remitterat motionen till tekniska utskottet för 

yttrande senast den 30 maj 2017. 

 
Beslutsunderlag 
Motion från 2017-01-11 om lokalisering av Småland Miljö AB:s 

återvinningsanläggning, dnr KS 2017/022. 

Kommunledningskontorets remiss inkommen till tekniska utskottet 2017-

02-14, dnr TU 2017/036. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stig-Göran Hultsbo föreslår att tekniska utskottet inte lämnar några 

synpunkter på remitterad motion, men framför ett önskemål om att 

kommunstyrelsen ser över placeringen av brandfarlig verksamhet i den 

kommunala planeringen. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Stig-Göran Hultsbos 

förslag, och finner det bifallet. 
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Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

VA- och renhållningschef 

Diarium 
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Motion – Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten, 
dnr TU 2017/045 
 
Tekniska utskottets beslut 
Inte lämna några synpunkter på inkommen motion om 

skolskjutsverksamheten. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in en motion 2017-03-14 till Kommunfullmäktige med ett 

förslag att kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten genom att införa särskilt 

uppmärkta/skyltade på- och avstigningsplatser. Särskild utbildning för 

skolskjutsansvariga och elever bör också införas. 

 

Tekniska utskottet har inget ansvar för kommunens skolskjutsverksamhet 

och har inte några synpunkter på denna motion. Tekniska utskottet 

tillhandahåller kompetens för anläggande av bussfickor för av- och 

avstigningsplatser utifrån barn- och utbildningens nämndens begäran. 

 
Beslutsunderlag 
Motion om att kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten från 2017-03-14 dnr 

KS 2017/079. 

Kommunledningskontorets remiss till tekniska utskottet från 2017-04-10, 

dnr TU 2017/045. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om det kan bifalla förslaget, och finner 

det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Kostnadsuppskattning för utökning av Västra strand, 
Stödstorp 2:1, dnr TU 2017/035 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna föreslagna kostnadsuppskattning för utökning av Västra strand i 
Vaggeryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En detaljplan har upprättats för del av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av 
Västra strand. Tekniska kontoret har genomfört en kostnadsuppskattning för 
infrastrukturen samt terrassering av tomtmarken utifrån samrådshandling.  
 
Terrassering av tomtytor    ca 7,3 Mkr 
Vägbyggnad inkl. belysning m.m.  ca 4,1 Mkr 
  Summa: ca 11,4 Mkr 

 
Exploateringskostnad  ca 181 kr/m2 tomtyta 
 
Vatten- och avloppsledningar ca 2,3 Mkr 
Anläggningsavgifter  ca 3,3 Mkr 
   
Beslutsunderlag 
Förslag till detaljplan från 2017-03-23, dnr 2016/343B. 
Kostnadskalkyl 2017-04-21. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan godkänna 
kostnadsuppskattningen, och finner den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Byggledare 
Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-05-09 § 54 TU 2017/051 17(21) 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
Geoteknisk undersökning för Fenix, dnr TU 2017/051 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna redovisningen för den geotekniska undersökningen vid Fenix och 

överlämna den till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-25 §10 att ge tekniska 

kontoret i uppdrag att genomföra markundersökning över område D, söder 

om Fenix, med anledning av placering för ny högstadieskola i Vaggeryd. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-25 §10 om uppdrag för 

markundersökning söder om Fenix, dnr KS 2015/035. 

Geoteknisk rapport daterad 2017-04-28. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan godkänna redovisningen och 

lämna över den till kommunstyrelsen, och finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Fastighetschef 

Teknisk chef 

VA-ingenjör 

Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-05-09 § 55 TU 2016/081 18(21) 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassning, 
dnr TU 2016/081 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna redovisningen av konsekvensutredning och 

dammsäkerhetsklassning och skicka in den till Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Jönköpings län begärde våren 2016 in uppgifter om 

kommunens damm-verksamhet.  Anläggningarna Götafors, Mölna kvarn 

och Eckern omfattas av kravet att lämna in konsekvensutredning 

tillsammans med förslag på klassificering senast 1 juli 2017. 

 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut 2016-11-03 om att lämna in konsekvensutredning och 

förslag på dammsäkerhetsklass, länsstyrelsens beteckning 535-7493-2016. 

Konsekvensutredning och förslag på dammsäkerhetsklass för Eckern från 

2017-04-19. 

Konsekvensutredning och förslag på dammsäkerhetsklass för Mölna Kvarn 

från 2017-04-19. 

Dagbok från Mark- och miljödomstolen över Ansökan om 

laglighetsförklaring och tillstånd till bortledande av vatten fram till Götafors 

vattenkraftverk m.m. i Lagan, Vaggeryds kommun, Målnummer M 803-16. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan godkänna redovisningen, och 

finner den godkänd 

 

Protokollet ska skickas till 
Länsstyrelsen Jönköpings län 

Teknisk chef 

VA-ingenjör 

Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-05-09 § 56 KS 2015/258 19(21) 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
Parkeringsövervakning, dnr KS 2015/258 
 
Tekniska utskottets beslut 
Inte säga upp avtalet om ronderande bevakningstjänst utan förlänga det med 

12 månader från och med 2017-09-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottets avtal om ronderande bevakningstjänst har tre månaders 

uppsägningstid från 2016-09-01 därefter förlängs avtalet 12 månader. Beslut 

om att säga upp avtalet måste göras senast 2017-05-31. 

 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2016-05-31 § 46 om kommunal 

parkeringsövervakning. 

Avtal om ronderande bevakningstjänst. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Besim Matoshi föreslår att vi förlänger avtalet med Securitas ytterligare 12 

månader. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Besim Matoshis förslag, 

och finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Securitas Sverige AB 

Teknisk chef  

Gatu- och parkchef 

Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-05-09 § 57 TU 2017/001 20(21) 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Förvaltningsinformation, dnr TU 2017/001. 
 

Tekniska utskottets beslut 
Godkänna informationen från teknisk chef. 

 

Sammanfattning av ärendet 
 Möte om centrumutvecklingen. 

 Pågående entreprenad LogPoint/Stigamo. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna informationen,  

och finner den godkänd. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 

Diarium 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-05-09 § 58 TU 2017/002 21(21) 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Delgivningar, dnr TU 2017/002. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna delgivningen och diskussionen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges tekniska utskottet: 

 Cirkulär 17:8 från SKL - Beloppsjusteringar i avtal om 

försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-04-06 §72 Tider för parkering på 

kommunal mark, dnr KS 2017/077. 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-04-06 §73 Inköp av skog i Klevshult, dnr 

KS 2015/080. 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24 §56 Miljöredovisning 2016, dnr 

KS 2017/071. 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24 §55 Årsredovisning och bokslut 

2016, dnr KS 2017-007.  

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24 §54 Revisionsberättelse 2016, 

dnr KS 2017/110. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om utskottet kan godkänna delgivningen, och finner 

den godkänd. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 

Diarium 
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