
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Tekniska utskottet 2017-09-26 

 

1(18) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd  

torsdagen den 26 september 2017 klockan 13.00-18.00. 

Beslutande Per Olof Toftgård (C), ordförande 

Besim Matoshi (S) 

Maritha Bengtsson (KD) tjänstg. ersättare för Göran Hultsbo (MP) 

Jerry Karlsson (L) 

Kenth Williamsson (S), t.o.m. §92 

Övriga närvarande Magnus Ljunggren, teknisk chef 

Elisabeth Wigert, sekreterare 

Uno Jonsson, tekniska kontoret, §81 

Teo Magnusson Bejving, §82-83 

Jonatan Rosenquist, §83 

Hans Göransson, tekniska kontoret §84-85 och §93 

Monica Johansson Grönkvist, tekniska kontoret §85 och §90 

Camilla Wallin Kupferberg, kanslienheten § 91 

  
Utses att justera Maritha Bengtsson Paragrafer 81-94 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunkontoret 2017-09-29 

Underskrifter  
Sekreterare 

 

  Elisabeth Wigert 

  
Ordförande  

  Per Olof Toftgård  

  
Justerande 

 

 

  Maritha Bengtsson 
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Redovisning luft- och vattenspolning i Vaggeryd 2017, 
dnr TU 2017/056 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna redovisningen om luft- och vattenspolningen i Vaggeryd våren 

2017. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Missfärgat vatten har förekommit i det kommunala ledningsnätet för 

dricksvatten i Vaggeryds tätort vid olika tillfällen de senaste åren. 

Framförallt är det mangan från grundvattnet som följer med ut i 

ledningsnätet och som ger beläggningar i rören. Missfärgningarna 

orsakar obehag hos abonnenterna och klagomål framförs då och då till 

tekniska kontoret. Syftet och målet med luft- och vattenspolningen är att 

förbättra vattenkvaliteten och att förebygga kommande problem med 

missfärgat vatten. Utifrån framtagen projektplan genomfördes projektet 

under april-maj 2017 med spolningsstart den 10 april. Dagboksanteckningar 

fördes av projektledaren under tiden. Spolningsarbetet avslutades den 5 maj. 

 

Beslutsunderlag 
Projektrapport om luft- och vattenspolningen från 2017-07-26. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan godkänna redovisningen av 

projektet, och finner den godkänd. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 

VA- och renhållningschef 

Projektledare 

Diarium 
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Redovisning om MIFO fas 2 Skillingaryds norra 
avfallsupplag, dnr KS 2015/186 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna redovisningen om MIFO fas 2, Skillingaryds norra avfallsupplag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun har tagit fram en handlingsplan för nedlagda avfalls-
deponier med anledning av Naturvårdsverkets föreskrifter om att 
kommunernas avfallsplaner ska innehålla uppgifter om tidigare deponier. 
Deponierna ska efter kartläggning klassificeras enligt Naturvårdsverkets 
Metodik för Inventering av Förorenade Områden – MIFO.  
 
Den deponi som har prioriterats högst med avseende på fortsatta utredningar 
och riskklassning enligt MIFO fas 2 är f.d. Skillingaryds norra avfallsupplag 
på grund av dess känsliga läge. 
 
Syftet med de genomförda undersökningarna har varit att fastställa deponins 
utbredning samt undersöka deponins karaktär och eventuell förekomst av 
föroreningar. I föreliggande rapport redovisas genomförd undersökning 
tillsammans med resultat som sammanställts enligt MIFO-metodiken 
inklusive en samlad bedömning av risker som föreligger för människors hälsa 
och miljön inom den berörda fastigheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2014-12-10 § 94 om handlingsplan för nedlagda 
avfallsdeponier, dnr 2014/275. 
Miljö- och byggnämndens föreläggande om provtagningsplan för 
Skillingaryds nedlagda deponi 2015-06-08, dnr 2015/251M. 
Provtagningsplan enligt MIFO fas 2 – f.d. Skillingaryds norra avfallsupplag 
från 2015-12-21. 
Rapport från 2017-07-07 om markundersökning enligt MIFO fas 2. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan godkänna redovisningen, och 
finner den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
VA- och renhållningschef 
VA-ingenjör 
Diarium 
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VA-plan för de kommunala VA-verksamhetsområdena,  
dnr KS 2013/181 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna VA-plan för de allmänna VA-verksamhetsområdena efter 

redaktionella ändringar. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska kontoret påbörjade 2014 tillsammans med miljö- och 

byggförvaltningen arbetet med att ta fram en VA-översikt, VA-policy och 

VA-plan utifrån Länsstyrelsens önskemål i olika sammanhang. Beslut om 

VA-plan finns också i Vaggeryds kommuns Översiktsplan 2012 och 

Programbudgeten för 2013. 

 

Syftet med vatten- och avloppsplaneringen (VA-planeringen) är att 

åstadkomma en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar VA-

försörjning i Vaggeryds kommun. Planeringen omfattar kommunens 

geografiska område, både allmänna anläggningar inom VA-

verksamhetsområdena, och VA-anläggningar som ligger utanför de 

allmänna VA-verksamhetsområdena. Arbetet med VA-planeringen i 

Vaggeryds kommun har delats in i fyra steg. VA-översikten godkändes av 

tekniska utskottet 2015-12-08 och av miljö- och byggnämnden 2015-12-15. 

VA-policyn fastställdes av kommunfullmäktige 2016-04-25. 

 

Nu har tekniska kontoret tagit fram en VA-plan för de allmänna VA-

verksamhetsområdena. Dvs tekniska kontorets ansvarsområde inom VA-

planeringen. 

 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens information om enskilda avlopp och VA-planering, 

2008-11-20, dnr KS 2008/365. 

Länsstyrelsens rapport om Jönköpings läns VA-projekt, 2011-09-28, 

dnr 2009/236. 

Länsstyrelsens förelägganden om att anordna allmän vatten- och 

avloppsanläggningar, 2011-05-31, dnr 2011/178 och 2011-03-22, 

dnr 2007/396. 

Kommunstyrelsens beslut att uppdra till arbetsgruppen för ÖP-arbetet 

att hantera frågan, 2009-03-11, dnr KS 2008/365. 

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av Översiktsplan 2012, 

2012-10-29, dnr 2007/094. 

Kommunfullmäktiges beslut om Programbudget 2013, 2012-06-25, 

dnr 2012/095. 
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Tekniska utskottet 2017-09-26 § 83 KS 2013/181 5(18) 
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Tekniska utskottets beslut 2015-12-08 § 103 om VA-översikt och VA-

policy, dnr KS 2013/181. 

Miljö- och byggnämndens beslut 2015-12-15 §19 om VA-översikt och VA-

policy, dnr 2015/475M. 

Tekniska utskottets beslut 2016-03-08, § 019 om VA-policy. 

Miljö-och byggnämndens beslut 2016-03-29, § 46 om VA-policy. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 § 061 om VA-policy. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25 § 036 om VA-policy. 

 

Förslag på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att tydliggöra meningen på sidan 18 under 

rubriken Planens syfte. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Kenth Williamssons 

förslag om förtydligande, och finner den bifallet. 

 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan godkänna VA-planen för de 

allmänna VA-verksamhetsområdena efter redaktionella ändringar, och 

finner den godkänd. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och byggnämnden 

Teknisk chef 

VA- och renhållningschef 

Projektingenjör 

Diarium 
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Hastighetsöversyn vid Östra skolan, dnr TU 2017/023 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna tekniska kontorets förslag om ombyggnation av korsningen 

Storgatan och Götaforsvägen i Vaggeryd utifrån alternativet utan 

cirkulationsplats för vidare projektering. 

 

Dialog ska föras med berörda fastighetsägare. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska kontoret fick 2017-01-31 i uppdrag av tekniska utskottet att utreda 

möjligheten att upphäva 30 km/h vid Östra skolans nedlagda verksamhet i 

Vaggeryd. Tekniska kontoret har gjort en enkel hastighetsmätning på 

Storgatan och utrett olika trafiklösningar för korsningen Storgatan-

Götaforsvägen för att öka trafiksäkerheten. 

 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2017-01-31 §22 om uppdrag att utreda 

möjligheten att upphäva 30km/h vid Östra skolan. 

Tekniska utskottets beslut 2017-04-04 §35 om hastighetsöversynen vid östra 

skolan. 

Skisser på två olika trafiklösningar av korsningen Storgatan och 

Götaforsvägen i Vaggeryd.   

 

Förslag på sammanträdet 
Ordförande föreslår att godkänna tekniska kontorets förslag om 

ombyggnation av korsningen Storgatan och Götaforsvägen i Vaggeryd 

utifrån alternativet utan cirkulationsplats för vidare projektering. 

 

Ordförande föreslår att dialog förs med berörda fastighetsägare. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan bifalla förslaget om 

ombyggnation och dialog med fastighetsägare, och finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Utveckling Vaggeryds centrum – etapp 4, 
dnr KS 2014/184 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna förslagsskiss över torget i Vaggeryd. 

 

Godkänna tidplan för fortsatt arbetsprocess. 

 

Bjuda in till dialog med ungdomsråd, konstutskott, fastighetsägare, handlare 

och allmänheten under öppna former på torget i Vaggeryd tisdagen den 24 

oktober klockan 8.30. 

 

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, samt 

parkeringsplatser på Nådastigen och Stationsgatan genomfördes 

under hösten 2016. Etapp 3 med ombyggnad av Östergatan genomförs under 

hösten 2017.  

 

Skisser för torget, etapp 4, diskuterades med allmänheten på 

ett informationsmöte 2016-10-10. 2016-10-20 och 2017-01-31 beslutade 

tekniska utskottet om det fortsatta arbetet för utveckling av torget i 

Vaggeryd. Under 2017 har budgetberedningen beslutat att minska anslaget 

för ombyggnaden av torget. Tekniska kontoret har därefter tagit fram en ny 

skiss utifrån det minskade budgetanslaget. Ett förslag till tidsplan har också 

tagits fram. 

 

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

Järnvägsgatan och informationsmöte med handlare och 

fastighetsägare. 

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 utvecklingen av 

Vaggeryds centrum, etapp 4. 

 

Förslag på sammanträdet 
Ordförande föreslår att dialog med ungdomsråd, konstutskott, 

fastighetsägare, handlare och allmänheten genomförs under öppna former på 

torget i Vaggeryd tisdagen den 24 oktober klockan 8.30. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan bifalla att tekniska kontoret 

arbetar vidare utifrån förslagsskissen, och finner det bifallet. 

 

Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan bifalla att tekniska kontoret 

arbetar vidare utifrån presenterade tidplan, och finner det bifallet. 

 

Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan bifalla förslaget om 

dialogmöte, och finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Detaljplan Karlsborg 1-2, dnr TU 2017/074 
 
Tekniska utskottets beslut 
Lämna följande synpunkter på detaljplan Karlsborg: 

 

I detaljplanen säkerställa att utfart från fastigheten inte bör ske mot 

Karlavägen då det ligger en gång- och cykelväg längs med gatan som 

då måste passeras och utgör en trafiksäkerhetsrisk. 

 

I detaljplanen säkerställa att parkeringsplatser för de boende löses 

inom fastigheten med tanke på fastighetens centrala läge med 

kringliggande trafikerade gator. 

 

Sammanfattning av ärendet  
Miljö- och byggnämnden beslutade att upprätta en ny detaljplan för 

kv. Karlsborg 1-2 2017-02-28 efter att Vaggeryd-Skillingaryds 

bostads AB (VSBo) kommit in med en skrivelse där man begär en 

planändring för Karlsborg 1 och 2. Gällande detaljplan anger två 

våningar och VSBo vill ändra så att det blir möjligt med 4 våningar. 

Vaggeryds tätort har i dagsläget få lediga tomter kvar till försäljning. 

Planområdet ligger i centrala Vaggeryd intill befintligt bostadsområde. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra 

nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus. Detaljplanen 

upprättas via utökat förfarande. Detaljplanen är ute för samråd under tiden 

2017-09-12 t.o.m. 2017-10-03. 

 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämndens samrådshandlingar om detaljplan Karlsborg 

1-2, dnr 2016/345B. 

 

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

det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Miljö- och byggnämnden 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Ansökan om statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande 
och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- 
och gatunätet åren 2018-2020 i Jönköpings län, 
dnr TU 2017/075 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafik-

åtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på 

det kommunala väg- och gatunätet 2018 i Jönköpings län. 

 

Sammanfattning av ärendet  
Medel för statlig medfinansiering finns avsatta inom ramarna för de 

regionala planerna för transportinfrastruktur, de så kallade länsplanerna, 

samt inom nationell plan för transportsystemet. Statlig medfinansiering 

innebär att staten kan bidra till genomförande av regionala kollektivtrafik-

anläggningar samt till åtgärder inom miljö och trafiksäkerhet på kommunala 

gator och vägar. Vaggeryds kommun ansöker årligen om medel från 

Trafikverket enligt ovan. Följande projekt planeras 2018 med hjälp av statlig 

medfinansiering: 

 

2018 Centrum – centrum del 2 - Strömsbergsvägen. 
Komplettera vissa sträckor mellan Skillingaryds och Vaggeryds centrum för 

att uppnå gång- och cykelvägsstandard mellan orternas olika centrum för 

utnyttjande året om. Ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter mellan 

kommunens två huvudorter där det redan idag finns en hel del cykeltrafik 

både för arbetspendling, handel, nyttjande av kollektivtrafik och för 

rekreation. Åtgärderna är kostnadsuppskattade till omkring 513tkr.  

 

Beslutsunderlag 
Trafikverkets information om statlig medfinansiering till regionala 

kollektivtrafikanläggningar, trafiksäkerhet och miljö. 

Gång- och cykelvägsplan i Vaggeryds kommun från 2016-01-19. 

 

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

det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Trafikverket 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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VA-verksamhetsområde norr om travbanan, 
dnr TU 2017/080 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige att fastställa allmänt VA-verksamhetsområde 

för vatten och spillvatten för travbaneområdet enligt karta med följande 

fastigheter: Del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6. 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har i vissa fall skyldighet att ordna vatten och avlopp och 

ska därför fastställa VA-verksamhetsområden. I Lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster framkommer följande: 

 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 

behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 

sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall 

kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, 

tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

 

Kommunfullmäktige fastställde VA-verksamhetsområde för 

Vaggeryd 2008-11-24. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området 

norr om travbanan pågår. Samma område föreslås bli VA-

verksamhetsområde för att kunna planera hur VA-ledningar ska byggas ut. 

Inom området ingår ändamålen vatten och spillvatten, inte dagvatten. 

 

Beslutsunderlag 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

 

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

det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

VA- och renhållningschef 

VA-ingenjör 

Diarium 
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Delårsbokslut 20170831 för teknisk verksamhet, 
dnr TU 2016/008 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna redovisningen av delårsbokslut per den 2017-08-31 för den 

tekniska verksamheten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen ställer kravet att minst ett delårsbokslut per år ska omfatta 

resultaträkning för kommunen och att termer ska överensstämma med 

årsredovisningen. Vaggeryds kommun genomför delårsbokslut 2015-08-31. 

 

EKONOMISKT  RESULTAT  Budget Delårsresultat Prognos 

Skattefinansierad verksamhet 19 982 +2 636 +582 

Vatten och avlopp (taxefinansierad)  0 -19 -100 

Renhållning (taxefinansierad) 0 +37 0 

Totalt 19 982 +2 653 +482 

 

Prognosen för investeringar inom den tekniska verksamheten under 

2017 är 53 000tkr.  

 

Periodens utfall 

Tekniska utskottet redovisar per den 31 augusti 2017 en förbrukad budget på 

17 328 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 2 654 tkr.  

Kompensationen för kapitaltjänsterna är inte genomförd. Detta 

påverkar den skattefinansierade verksamheterna och skulle minska det 

positiva delårsresultatet med 800-1000 tkr. Elkostnader för 3:e kvartalet har 

inte kommit med i bokföringen som också har en påverkan för de tekniska 

verksamheterna. De största enskilda avvikelserna från budget ligger inom 

programmen Allmän markreserv, samt Gator och vägar. Dessa program 

innehåller till stor del kapitaltjänstkostnader som kommer att regleras innan 

årsskiftet. 

 

Beslutsunderlag 
Programbudget för 2017, dnr KS 2016/012. 

 

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

det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomienheten 

Teknisk chef 

Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-09-26 § 90 TU 2017/071 14(18) 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Redovisning av åtgärder i miljöprogrammet per den 
2017-08-31, dnr TU 2017/071 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna redovisningen av åtgärder i miljöprogrammet per den 2017-08-31 

inom den tekniska verksamheten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun har sedan 2014 ett miljöprogram med åtgärder som 

innefattar kommunens tekniska verksamhet. Åtgärdernas statusrapporteras 

årligen i samband med kommunens budgetuppföljning. 

 

Beslutsunderlag 
Miljöprogram för Vaggeryds kommun, dnr KS 2013/123. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan godkänna redovisningen, och 

finner den godkänd. 

 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomienheten 

Miljöstrateg 

Teknisk chef 

Planeringsingenjör 

Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-09-26 § 91 TU 2016/093 15(18) 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Mål 2018 för tekniska utskottet, dnr TU 2016/093 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna hur tekniska utskottet ska utvärdera måluppfyllelsen för 

prioriterade mål 2018. 

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

budgetberedning, styrelser och nämnder. Kommunens verksamhets-

utvecklare arbetar tillsammans med tekniska utskottet för att prioritera 

övergripande mål för 2018 samt hur de ska följas upp. 

 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2017-05-09 §43 och 2017-06-13 §67 om 

prioriterade övergripande mål. 

 

Förslag på sammanträdet 
Tekniska utskottet tar tillsammans med verksamhetsutvecklare fram förslag 

på hur måluppfyllelsen för 2018 ska utvärderas. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan godkänna förslaget, och 

finner det godkänt. 

 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomichef 

Verksamhetsutvecklare 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

VA- och renhållningschef 

Diarium 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-09-26 § 92 TU 2017/069 16(18) 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Sammanträdesplan 2018 för tekniska utskottet, 
dnr TU 2017/069 
 
Tekniska utskottets beslut 
Fastställa sammanträdestider under 2018 för tekniska utskottet till: 

 
Jan. Mars April Maj Juni Sept. Okt. Nov. 

Ti 23 Ti 13 Ti 10 Ti 15 Ti 12 Ti 18 Ti 16 Ti 20 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottets sammanträden planeras årsvis främst utifrån kommunens 

budget- och bokslutsarbete. Kommunledningskontoret efterfrågar 

traditionellt tekniska utskottets sammanträdesplan i september varje år. 

Förslag på sammanträdesplan: 

 

Jan. Mars April Maj Juni Sept. Okt. Nov. 

Ti 23 Ti 13 Ti 17 Ti 15 Ti 12 Ti 18 Ti 16/23 Ti 20 

 Bok-

slut 

 Delår 

Budget- 

äskande 

 Delår Pro-

gram-

budget 

Investeri

ngar 

 

 

Beslutsunderlag  
Tekniska utskottets beslut 2017-05-09 §43 och 2017-06-13 §67 om 

prioriterade övergripande mål. 

 

Förslag på sammanträdet 
Besim Matoshi (S) föreslår att aprilmötet läggs den 10 april i stället och att 

oktobermötet läggs den 16 oktober. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan bifalla Besim Matoshis 

förslag, och finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kanslienheten 

Teknisk chef 

Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-09-26 § 93 TU 2017/001 17(18) 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Förvaltningsinformation, dnr TU 2017/001. 
 

Tekniska utskottets beslut 
Godkänna informationen från gatu- och parkchef och teknisk chef. 

 

Sammanfattning av ärendet 
 Ansvar bullervall mot E4:an i Skillingaryd. 

 Ombyggnad Ödestuguvägen/Odengatan i Vaggeryd 

 Exploateringsområdet LogPoint/Stigamo 

 Avtal Fortifikationsverket 

 

Förslag på sammanträdet 
Ordförande föreslår att frågan om bullervallen längs med E4:an tas upp i 

höstens samtal med Trafikverket. 

 

Ordförande föreslår att godkänna förslaget om ombyggnad av 

Ödestuguvägen/Odengatan vid Hjortsjöskolan och sporthallen i Vaggeryd. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om samtal om 

bullervallen längs med E4:an med Trafikverket, och finner det bifallet. 

 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om 

ombyggnaden av Ödestuguvägen/Odengatan vid Hjortsjöskolan och 

sporthallen i Vaggeryd, och finner det bifallet. 

 

Ordförande frågar om utskottet kan godkänna övrig information,  

och finner den godkänd. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 

Diarium 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-09-26 § 94 TU 2017/002 18(18) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Delgivningar, dnr TU 2017/002. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna delgivningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges tekniska utskottet: 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28 §113 Byggnation av 
vattenverk i Vaggeryd. 

 Remiss från kommunstyrelsen med Motion Tillgänglighetsanpassade 
och trafiksäkra busshållplatser. 

 Remiss från kommunstyrelsen med Medborgarförslag Bygg väg 
mellan Västra strand och motorvägen. 

 Remiss från kommunstyrelsen med Medborgarförslag 
Bondstorpsvägens framtida utseende. 

 Meddelande från Länsstyrelsen – resultat från arkeologisk 
förundersökning Stödstorp 2:1. 

 Remiss från kommunstyrelsen med Medborgarförslag Inför 
cykelpumpar i våra tätorter. 

 Remiss från kommunstyrelsen med Medborgarförslag Bygg ett plank 
runt ställverket vid campingen i Vaggeryd och plantera klängväxter. 

 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om utskottet kan godkänna delgivningen, och finner 
den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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