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Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för 
Återvinningscentralen Gärahov, dnr TU 2017/021 
 
Tekniska utskottets beslut 
Efter redaktionella ändringar, lämna in ansökan om tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet vid Gärahovs återvinningscentral till 

Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen i Östergötland. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vid den senaste periodiska undersökningen vid återvinningscentralen 

(ÅVC) i Vaggeryd under oktober 2014 framkom att befintligt tillstånd 

överskridits vad gäller mängden mellanlagrat farligt avfall vid enstaka 

tillfällen. Länsstyrelsen har därför meddelat att en ny tillståndsansökan bör 

inlämnas för verksamheten. 

 

Ett första samrådsmöte med myndigheter hölls 2016-01-20. 

Samrådsunderlag har sedan tagits fram och fortsatt samråd med berörda 

grannar och räddningstjänsten har utförts. 

 

Ansökningshandling med bilagor är nu framtagen i granskningsutförande. 

Efter beslut av tekniska utskottet kommer ansökan att färdigställas och 

skickas till Miljöprövningsdelegationen (MPD), Länsstyrelsen i 

Östergötlands län, för prövning. 

 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling av ansökan om nytt tillstånd inkl. bilagor. 

 

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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Information om projektet vattennära mötesplatser,  
dnr TU 2016/066 
 
Tekniska utskottets beslut 
Skicka slutligt förslag på utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser på 

remiss efter utskottets sammanträde i augusti.  

 

Ge tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på inledande åtgärder 

utifrån utvecklingsprogrammet med investeringskostnader och 

driftskostnader till utskottets sammanträde i augusti. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser har tagits 

fram. Utvecklingsprogrammet ska vara underlag för kommande åtgärder 

och aktiviteter för att synliggöra och tillgänglighetsförbättra Lagan genom 

Vaggeryds kommun enligt kommunstyrelsens mål. 

 

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

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

TU 2016/066. 

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

uppdaterad plan. 

Tekniska utskottets beslut 2017-05-09 §45 information om utredningen 

kring att synliggöra och tillgänglighetsförbättra Lagan. 

 

Förslag under sammanträdet 
Ordförande föreslår att skicka slutligt förslag på utvecklingsprogram för 

vattennära mötesplatser på remiss efter utskottets sammanträde i augusti.  

 

Ordförande föreslår att ge tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag 

på inledande åtgärder utifrån utvecklingsprogrammet med 

investeringskostnader och driftskostnader till utskottets sammanträde i 

augusti. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågade tekniska utskottet kan bifalla förslagen om remiss och 

uppdrag, och fann det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 

Projektingenjör 

Gatu- och parkchef 

Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-06-13 § 61 TU 2017/027 4(15) 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
Yttrande på medborgarförslag om hastighets-
begränsande åtgärder på Bondstorpsvägen i 
Vaggeryd, dnr TU 2017/027 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget när det gäller 

hastighetsbegränsande åtgärder längs med Bondstorpsvägen med hänvisning 

till tekniska utskottets förslag på åtgärder. 

 

Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget när det gäller ny 

lekplats i området. 

 

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. Önskemål framförs också om anläggande av ny 

lekplats vid Bondstorpsvägen. 

 

Resultat från genomförd hastighetsmätning på Bondstorpsvägen redovisades 

för tekniska utskottet 2017-03-07. Det finns framför allt trafiksäkerhets-

risker i form av en skola med mycket barn i området, och många som 

parkerar sina fordon längs med gatan. Vaggeryds expansion de senaste åren 

på området Västra strand har medfört en ökad trafik på Bondstorpsvägen. 

 

Tekniska kontoret har för avsikt att förbättra skyltningen och linjemålningen 

vid tätortsgränsen samt att göra mindre förträngningar och tydligare 

skyltning vid Götafors skola. I samband med att nya detaljplaner tas fram 

för bostadsområden norrut ska ett förslag om att flytta ut tätortsgränsen 

också tas fram. Trafiksäkerheten kommer också att ses över i samband med 

kommande trafiksäkerhetsprogram. 

 

Det finns idag en lekplats i området vid Bäckalyckevägen och tekniska 

kontoret ser inte att det finns behov av ytterligare en lekplats. 

 
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. Tekniska utskottets beslut 2017-03-07 §26, 

dnr TU 2017/027. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att 

bifalla medborgarförslaget när det gäller hastighetsbegränsande åtgärder 

längs med Bondstorpsvägen med hänvisning till tekniska utskottets förslag 

på åtgärder. 

 

Ordförande föreslår att tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget när det gäller ny lekplats i området. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om att delvis 

bifalla medborgarförslaget vad gäller hastighetsbegränsande åtgärder, och 

finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag om sänkt hastighet i 
Bondstorp, dnr TU 2017/047 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2017-03-20 om att sänka hastigheten 

inom Bondstorps tätort. Anledningen är att det bor flera barnfamiljer där, att 

det är skolväg och att vägrenen är smal. 

 

Kommunfullmäktige avslog 2015-05-25 § 61 tidigare förslag om sänkt 

hastighet i Bondstorp och tekniska utskottet ser idag ingen anledning att 

ompröva det beslutet. 

 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-03-20, dnr KS 2017/085. 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25 §61, dnr KS 2015/148. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om att avslå 

medborgarförslaget, och finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Trafiksäkerhetsprogram, dnr TU 2017/059 
 
Tekniska utskottets beslut 
Uppdra till tekniska kontoret att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram för 

Vaggeryds kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Efter att flera medborgarförslag har inkommit om att sänka hastigheten på 

vissa sträckor, bygga hastighetsbegränsande åtgärder och övergångsställen 

beslutade tekniska utskottet 2017-04-04 § 34 att uppdra till tekniska 

kontoret att ta fram ett förslag på hur trafiksäkerhetsarbetet skulle kunna 

förbättras i kommunen. 

 

Tekniska kontoret redovisade ett förslag till hur man skulle kunna ta fram 

ett trafiksäkerhetsprogram som utgår från statistik över upplevd trafikmiljö 

och som både påverkar antal olyckor och som arbetar beteendepåverkande. 

 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2017-04-04 §34 med uppdrag om 

trafiksäkerhetsplan. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram ett 

trafiksäkerhetsprogram enligt framlagda förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan bifalla förslaget om uppdrag 

om trafiksäkerhetsprogram, och finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Utveckling Vaggeryds centrum – Torget,  
dnr KS 2014/184 
 
Tekniska utskottets beslut 
Tekniska kontoret tar fram en enklare skiss med mindre åtgärder för torget i 

Vaggeryd utifrån den kostnadsnivå som föreslås i investeringsbudgeten för 

2018. 

 

Föra en dialog med fastighetsägare och handlare kring det nya förslaget. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan några år tillbaka har kommunen en idékatalog med en beskrivning av 

hur utvecklingen av Vaggeryd centrum kan se ut. 

 

Tekniska utskottet beslutade 2015-08-25 att i ett första steg genomföra 

åtgärder på Järnvägsgatan. Åtgärderna genomfördes under hösten och våren 

2015-2016. Etapp 2 med ombyggnad av GC-väg på Storgatan i och 

parkeringsplatser på Nådastigen och Stationsgatan genomfördes under 

hösten 2016. Etapp 3 med ombyggnad av Östergatan planeras för augusti-

september 2017.  

 

Skisser för torget, etapp 4, diskuterades med allmänheten på ett 

informationsmöte 2016-10-10 och  2016-10-20 beslutade tekniska utskottet 

om det fortsatta arbetet för utveckling av torget i Vaggeryd. Tekniska 

kontoret har dock inte lyckats få någon konsult att ta fram en ny skiss över 

torget under våren 2017. Diskussioner om utvecklingen av torget i 

Vaggeryd har förts politiskt i samband med budgetarbetet. 

 

Beslutsunderlag 
Idékatalog centrumutveckling, dnr KS 2012/267. 

Tekniska utskottets beslut 2014-06-11 §57 diskussion om Vaggeryds 

centrum. 

Tekniska utskottets beslut 2015-03-17 §17 skisser med förslag. 

Tekniska utskottets beslut 2015-04-08 §25 information från 

samhällsutvecklare. 

Tekniska utskottets beslut 2015-05-05 §34 uppdrag om att ta fram förslag 

för utveckling av Vaggeryds centrum. 

Tekniska utskottets beslut 2015-06-09 §43 om information om 

parkeringsplatser i Vaggeryd centrum. 

Tekniska utskottets beslut 2015-08-25 §60 om att genomföra steg 1, 

Järnvägsgatan och informationsmöte med handlare och fastighetsägare. 
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Tekniska utskottets beslut 2015-09-22 §79 om justering av skiss över torget. 

Tekniska utskottets beslut 2016-01-19 §2 om steg 2. 

Tekniska utskottets beslut 2016-02-09 §12 om fler torgplatser. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-03 §39 om skisser för steg 2 och 

redovisning av etapp 3 och 4. 

Tekniska utskottets beslut 2016-03-08 §27 om skisser för steg 2. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 §62 om att påbörja steg 2 Vaggeryds 

centrum. 

Tekniska utskottets beslut 2016-05-31 §47 om att ta fram skisser och 

informationsmöte. 

Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 §62 om byggnationen Storgatan, 

skisser över torget och informationsmöte. 

Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 §76 om diskussionsunderlag för 

informationsmöte. 

Minnesanteckningar från informationsmöte om centrumutvecklingen i 

Vaggeryd den 10 oktober 2016, dnr KS 2014/184. 

Tekniska utskottets beslut 2016-10-20 §90 om utvecklingen av Vaggeryds 

centrum. 

Tekniska utskottets beslut 2017-01-31 §4 om utveckling Vaggeryds 

centrum, torget. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska kontoret tar fram en enklare skiss med 

mindre åtgärder för torget i Vaggeryd utifrån den kostnadsnivå som föreslås 

i investeringsbudgeten för 2018. 

 

Ordförande föreslår att fastighetsägare och handlare bjuds in för dialog 

kring det nya förslaget. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan bifalla hans förslag om 

mindre åtgärder för torget i Vaggeryd, och finner det bifallet. 

 

Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan bifalla hans förslag om 

Dialog med fastighetsägare och handlare, och finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Utvecklingsplan för allmänna kommunala 
aktivitetsplatser och lekplatser 
 
Tekniska utskottets beslut 
Lägga in en lekplats i Byarum som prioritet 7 i prioriteringslistan i 

utvecklingsplanen för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser 

enligt reviderat förslag utifrån kommunstyrelsens beslut 2017-01-11 §19. 

 

Fastställa utvecklingsplanen för allmänna kommunala aktivitetsplatser och 

lekplatser. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde utvecklingsplan för allmänna kommunala 

lekplatser och aktivitetsplatser 2017-01-11 med tillägg att Byarum ska tas 

med i planen 

 

Planen grundar sig förutom diskussioner i tekniska utskottet och kultur- och 

fritidsnämnden på studiebesök i andra kommuner, inläsning av andra 

kommuners lekplatsprogram och inventering av kommunens befintliga 

lekplatser. Utvecklingsplanen beskriver övergripande hur allmänna 

kommunala aktivitetsplatser och lekplatser ska placeras, utformas och 

utvecklas på längre sikt (omkring 10 år). Den övergripande målsättningen 

för Vaggeryds kommuns allmänna kommunala lekplatser är att: 

De ska vara en mötesplats för barn i alla åldrar och med olika 

förutsättningar, där lek kan stimulera dem i deras fysiska (motoriskt och 

hälsomässigt) och psykiska (personligt och i samspel med andra barn och 

vuxna) utveckling. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-11 §19 om utvecklingsplan för allmänna 

kommunala aktivitetsplatser och lekplatser, dnr KS 2010/269. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att en lekplats i Byarum läggs in som prioritet 7 i 

prioriteringslistan i utvecklingsplanen för allmänna kommunala 

aktivitetsplatser och lekplatser. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan bifalla förslaget om att lägga 

in en lekplats i Byarum som prioritet 7 i prioriteringslistan i 

utvecklingsplanen för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser, 

och finner det bifallet. 

 

Ordförande frågar tekniska utskottet om de därmed kan bifalla förslaget till 

utvecklingsplanen för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser, 

och finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Budgetuppföljning 30 april 2017, dnr  TU 2016/008. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna redovisningen av budgetuppföljning per den 30 april 2017 för 

den tekniska verksamheten. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottet redovisar per den 30 april 2017 en förbrukad budget på 9 

991 tkr, vilket ger en budgetavvikelse om -2 821 tkr. Den största enskilda 

avvikelsen från budget är bidragsutbetalningarna till enskild väghållning 

med - 1 283 tkr. Avvikelsen uppstår då största delen av bidragen betalas ut i 

mars månad och inte är periodiserade. Avvikelsen inom VA-verksamheten -

1 241 tkr, beror främst på kostnaden för renspolning av vattenledningsnätet i 

Vaggeryd och ökade personalkostnader i samband med generationsskiftet i 

organisationen. Inom verksamheten parker och lekplatser saknas intäkter för 

yttre fastighetsskötsel motsvarande + 552 tkr för perioden. 

 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning 30 april 2017 för den tekniska verksamheten. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår tekniska utskottet att godkänna redovisningen av 

budgetuppföljningen per den 30 april 2017. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan godkänna redovisningen av 

budgetuppföljningen per den 30 april 2017, och finner den godkänd. 

 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomienheten 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

VA- och renhållningschef 

Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-06-13 § 67 TU 2016/093 13(15) 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 
 
 
Mål 2018, dnr TU 2016/093. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Ändra sista meningen i tekniska utskottets första prioriterade mål för 2018 
ändras till ” Prioritera gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetsarbete samt nya 
exploateringsområden”. 
 
Lägga till tillgänglighet i tekniska utskottets andra prioriterade mål för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med att ta fram 2018 års budget med prioriterade mål pågår i 
budgetberedning, styrelser och nämnder. Kommunens verksamhets-
utvecklare arbetade 2017-05-09 tillsammans med tekniska utskottet fram en 
prioritering av vilka av kommunfullmäktiges övergripande mål som 
tekniska utskottet vill prioritera för 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2017-05-09 §43 om prioriterade övergripande 
mål. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår tekniska utskottet att sista meningen i tekniska 
utskottets första prioriterade mål för 2018 ändras till ” Prioritera gång- och 
cykelvägar, trafiksäkerhetsarbete samt nya exploateringsområden”. 
 
Ordförande föreslår att tillgänglighet läggs till i tekniska utskottets andra 
prioriterade mål för 2018. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan bifalla hans förslag om 
ändringar av tekniska utskottets prioriterade mål för 2018, och finner den 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Ekonomichef 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA- och renhållningschef 
Diarium 
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Förvaltningsinformation, dnr TU 2017/001. 
 

Tekniska utskottets beslut 
Godkänna informationen från teknisk chef. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 LogPoint/Stigamo 
 Upphandlingar 
 Budget 2018 
 Höghastighetsbana – depå 
 Parkeringsövervakning 
 Projektlistan 
 
Jerry Karlsson frågade hur ansvarsfördelningen ser ut kring ”bullervall” 
mellan Skillingaryds tätort och E4:an. Frågan besvaras på nästa 
sammanträde. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna informationen,  
och finner den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges tekniska utskottet: 

 Remiss av Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om tillträde till 

tjänster och järnvägsinfrastruktur, TSF 2017-7. 

 Riktlinjer för användning av driftfordon och elektronisk körjournal 

(ABAX). 

 Statistik över parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2016. 

 

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

den godkänd. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 

Diarium 
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