
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Tekniska utskottet 2017-03-07 
 

1(9) 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd  

tisdagen den 7 mars 2017 klockan 13.25-17.30. 
 

Beslutande Per Olof Toftgård (C), ordförande 
Besim Matoshi (S) 
Stig-Göran Hultsbo (MP), §27-31 
Kenth Williamsson (S) 
Jerry Karlsson (L) 
 

Övriga närvarande Magnus Ljunggren, teknisk chef 
Elisabeth Wigert, sekreterare 
Hans Göransson, tekniska kontoret, §25-26. 
Teo Magnusson Bejving, §27 
 

  
Utses att justera Besim Matoshi Paragrafer 25-31 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunkontoret 2017-03-13 
 

Underskrifter  
Sekreterare 

 

  Elisabeth Wigert 
  

Ordförande  
  Per Olof Toftgård 
  

Justerande 
 
 

  Besim Matoshi 
   
 ANSLAG / BEVIS 

 
 

Organ Tekniska utskottet  

Sammanträdesdatum 2017-03-07 Paragrafer 25-31 

Anslaget sätts upp 2017-03-13 Anslaget tas ner 2017-04-04 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Elisabeth Wigert 
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Tider för parkering på det kommunala vägnätet, 
dnr TU 2017/025 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Fastställa parkeringsprinciper vid framtida ändringar av lokala 
trafikföreskrifter: 
 
De mest centrala områdena/gångfartsområdena – 1 timme mellan 8-19 (8-15) 
Övriga centrala delar utanför gångfartsområdena – 2 timmar mellan 8-19 (8-15) 
Övrig tid inom tätbebyggt område – 24 timmar enligt trafikförordningen. 
 
Undantag kan få förekomma på vissa platser om det är motiverat, såsom 5 
minuter vid skolor. 
 
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 ärende. 
 
Beslutsunderlag 
Trafikförordningen (1998:1276). 
Lokala trafikföreskrifter för Vaggeryds kommun. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår följande parkeringsprinciper vid framtida ändringar av 
lokala trafikföreskrifter: 
 
De mest centrala områdena/gångfartsområdena – 1 timme mellan 8-19 (8-15) 
Övriga centrala delar utanför gångfartsområdena – 2 timmar mellan 8-19 (8-15) 
Övrig tid inom tätbebyggt område – 24 timmar enligt trafikförordningen. 
 
Undantag kan få förekomma på vissa platser om det är motiverat, såsom 5 
minuter vid skolor. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslagna principer, och finner det 
bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-03-07 § 026 TU 2017/027 3(9) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Bondstorpsvägen,  
dnr TU 2017/027 
 
Tekniska utskottets beslut 
Uppdra till gatu- och parkchefen att ta fram förslag på lösningar utifrån 
genomförd diskussion. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2017-01-04 med förslag att anordna 
någon form av hastighetsbegränsad åtgärd på Bondstorpsvägen. 
Anledningen är att det finns många barnfamiljer längs med 
Bondstorpsvägen och vägen är i princip helt rak och inbjuder därmed till 
högre hastigheter än tillåtet.  Kommunfullmäktige överlämnade 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen och för besvarande av tekniska 
utskottet 2017-02-15. 
 
Resultat från genomförd hastighetsmätning redovisades. Det finns framför 
allt trafiksäkerhetsrisker i form av en skola med mycket barn i området, och 
många som parkerar sina fordon längs med gatan. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-01-04, dnr KS 2017/016. 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30 §5, dnr KS 2017/016. 
Kommunledningskontorets skrivelse 2017-02-14, dnr KS 2017/016. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att gatu- och parkchefen får ta fram förslag på åtgärder 
utifrån tekniska utskottets diskussion. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget, och finner det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Rutin anslutning av VA för obebyggda tomter, 
dnr TU 2017/028 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna föreslagna riktlinjer för anläggningsavgift för obebyggd tomt.  
 
Uppmana tekniska kontoret att arbeta utifrån riktlinjerna. 
 
Ta med frågan till budgetberedningen i samband med framtagande av 
budget för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
VA-enheten har sedan många år tillbaka inte fakturerat anläggningsavgifter 
för serviser till fastigheter som inte bebyggts. Detta innebär att VA-
abonnenterna har stora fordringar i form av uteblivna intäkter från 
anläggningsavgifter. Det gäller fastigheter ägda av både privatpersoner, 
företag och Vaggeryds kommun. Fastigheter detaljplanelagda för 
bebyggelse men utan byggnad ska enligt vattentjänstlagen faktureras 
anläggningsavgift, alternativet är att fastigheter slås samman och att 
serviserna proppas. 
 
Beslutsunderlag 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 24 §, 25 § och 26 §. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska utskottet godkänner föreslagna riktlinjer för 
anläggningsavgift för obebyggd tomt och att tekniska kontoret uppmanas att 
arbeta utifrån riktlinjerna. 
 
Ordförande föreslår också att frågan tas med till budgetberedningen i 
samband med framtagande av budget för 2018. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt förslaget, och finner det 
godkänt. 
 
Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
Teknisk chef 
VA- och renhållningschef 
VA-ingenjör 
Diarium 
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Bokslut med verksamhetsberättelse för den tekniska 
verksamheten 2016, dnr TU 2016/065 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna redovisningen av bokslutet med verksamhetsberättelse 2016 för 
den tekniska verksamheten. 
 
Överlämna redovisningen till ekonomienheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska kontoret redovisar för 2016 följande ekonomiska resultat: 
 

HELÅRSRESULTAT  TKR 

Skattefinansierad verksamhet -619 

Vatten och avlopp (taxefinansierad)  -483 

Renhållning (taxefinansierad) 1 503 

TOTALT 401 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets verksamhetsberättelse 2016 - Utdrag ur Vaggeryds 
kommuns årsredovisning 2016. 
 
Ärende 
Tekniska kontoret redovisar för 2016 följande ekonomiska resultat och 
ekonomiska analys: 
 

HELÅRSRESULTAT  TKR 

Skattefinansierad verksamhet -619 

Vatten och avlopp (taxefinansierad)  -483 

Renhållning (taxefinansierad) 1 503 

TOTALT 401 
 
Både positiva och negativa avvikelser finns inom tekniska utskottets olika 
finansieringsverksamheter. Totalt bedöms avvikelserna i stort vara inom 
kalkylerad felmarginaler utan större överraskningar. 
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Det är inom renhållningen (taxefinansierat) ett större överskott uppstod, + 
1 503 tkr. Historiskt har kommunen en förhöjd taxenivå inom renhållningen 
i förhållande till driftskostnaden för att fondera medel till sluttäckningen av 
den nedlagda deponin.  
 
Finansieringsområdet VA (vatten och avlopp) har ett negativt resultat, - 483 
tkr, som till huvuddelen beror på ökade insatser på vatten- och 
avloppsledningsnätet.  
 
Inom den skattefinansierade verksamheten uppstod ett negativt resultat 
2016, - 619 tkr. Största negativa avvikelsen uppkom inom 
beläggningsarbeten vid återställningsarbeten efter andra ledningsägare. 
Främst på grund av fiberutbyggnaden i tätorterna som har genererat stora 
volymer återställningsarbeten. Det kan konstateras att återställningsarbetena 
inte uppnår full balans mot kostnaderna. Kostnaderna för landsbygds-
belysningen har ökat mer än budgeterat. Underhållsåtgärder på förrådet blev 
dyrare än beräknat. Utförda uppdrag till fastighetsförvaltningen gav ett 
negativt resultat. Inom det skattefinansierade verksamheterna förekommer 
också ett antal positiva delområden utifrån budgeterad nivå. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna förslagna redovisning, och 
finner den godkänd. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA- och renhållningschef 
Diarium 
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Budget 2018, dnr TU 2016/093 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna informationen kring budget 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med att ta fram 2018 års budget har börjat. Teknisk chef fick för 
någon dag sedan ett uppdrag från budgetberedningen att ta fram förslag på 
besparingsåtgärder. Teknisk chef presenterade tankar kring framtiden för 
den tekniska verksamheten. Han visade bland annat på den tekniska 
verksamhetens förutsättningar att kunna arbeta med inversteringsprojekt 
som i sin tur genererar ökade driftkostnader. Den tekniska verksamheten har 
också en relativt stor andel kostnader för kapitaltjänster som vi inte kan 
påverka. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation från teknisk chef 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna informationen, och finner den 
godkänd. 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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Förvaltningsinformation, dnr TU 2017/001. 
 

Tekniska utskottets beslut 
Godkänna informationen från teknisk chef. 
 
Sammanfattning av ärendet 
• Tekniska kontorets pågående projekt. 
• Bildandet av kommunförbund inom renhållningen. 
• Tekniska kontorets organisation. 
• NTFs årsmöte den 29 mars. 
• Tekniska utskottets studieresa den 12 april. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna informationen, och finner den 
godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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Delgivningar, dnr TU 2017/002. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna delgivningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges tekniska utskottet: 
• Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30 §15 om bildande av 

kommunalförbund för avfallsverksamheter inom GGVV. 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-25 § 010 om placering av 

ny högstadieskola i Vaggeryd. 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-14 § 042 om 

revisionsrapport granskning av upphandlingsprocessen. 
• Medborgarförslag övergångsställe Götafors skola,  
• dnr TU 2017/026. 
• Trafikverkets beslut om statlig medfinansiering, dnr TU 2016/045. 
• Slutrapport sanering Tor, dnr TU 2016/036. 
• Natur- och miljörådets protokoll från 2017-02-28. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om utskottet kan godkänna delgivningen, och finner 
den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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