
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Tekniska utskottet 2018-03-13 
 

1(13) 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 
Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd  

tisdagen den 13 mars 2018 klockan 13.00-17.45 
 

Beslutande Per Olof Toftgård (C), ordförande 
Besim Matoshi (S) 
Kenth Williamsson (S) 
Maritha Bengtsson (KD), ersättare för Stig-Göran Hultsbo (MP) 
Jerry Karlsson (L) 
 

Övriga närvarande Magnus Ljunggren, teknisk chef 
Elisabeth Wigert, sekreterare 
Monica Johansson Grönkvist, tekniska kontoret §28 
Jonatan Rosenquist, tekniska kontoret §36 

  
Utses att justera Jerry Karlsson Paragrafer 26-37 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunkontoret 2018-03-16 
 

Underskrifter  
Sekreterare 

 

  Elisabeth Wigert 
  

Ordförande  
  Per Olof Toftgård 
  

Justerande 
 
 

  Jerry Karlsson 
   
 ANSLAG / BEVIS 

 
 

Organ Tekniska utskottet  

Sammanträdesdatum 2018-03-13 Paragrafer 26-37 

Anslaget sätts upp 2018-03-16 Anslaget tas ner 2018-04-09 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Elisabeth Wigert 
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-03-13 § 026 TU 2018/001 2(13) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Extra ärende till dagordningen, dnr TU 2018/001 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna ett extra ärende till dagordningen: 
 

• Yttrande om detaljplan del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 
2:6. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett ärende har inkommit efter att tekniska utskottets beredning hade 
sammanträde den 3 mars. Yttrande på detaljplanen ska vara inne senast den 
3 april. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om extra 
ärende, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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Samrådsunderlag Kvarnen, dnr KS 2013/171  
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna samrådsunderlaget och uppdra till tekniska kontoret att 
genomföra samrådet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan delar av broarna vid kvarnen i Vaggeryd rasade 2013 har arbetet med 
att ta fram förslag på hur de ska kunna lagas och kraftverksamheten fortsätta 
diskuterats. Länsstyrelsen beslutade 2016-08-19 att utbytet av broarna, 
anläggandet av en fiskväg och kraftverket i Lagan innebär en betydande 
miljöpåverkan som kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen. 
Ansökan om tillstånd för utbyte av broar över Lagan skickades in 2016-10-
18 och återtogs 2016-11-28. Vidare utredning har resulterat i ett nytt 
samrådsunderlag inför en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen.  
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut 2016-08-19 om beslut om miljöpåverkan inför 
ansökan om tillstånd till utbyte av broar över Lagan, anläggande av fiskväg 
samt tillstånd till kraftverk i Lagan, Vaggeryds kommun, beteckning 531-
5146-2016. 
Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 § 75 att ansöka om tillstånd till Mark- 
och miljödomstolen. 
Ansökan om tillstånd till utbyte av broar över Lagan vid kvarnen i 
Vaggeryd från 2016-10-18, dnr KS 2013/171. 
Återtagande av ansökan om anläggande av två broar. Mål nr M 4474-16. 
Samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd för utbyte av kvarnbron och 
lagligförklaring av vattenkraftverk från 2018-03-08, dnr KS 2013/171. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget till 
samrådsunderlag samt uppdra till tekniska kontoret att genomföra samrådet, 
och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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Rapportering 2017 Miljöprogram, dnr TU 2016/008  
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna redovisningen av åtgärder för den tekniska verksamheten 2017 i 
miljöprogrammet. 
 
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 och bokslut. 
 
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 
Kommunledningskontor 
Miljöstrateg 
Teknisk chef 
Planeringsingenjör 
Diarium 
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Bokslut med verksamhetsberättelse 2017,  
dnr TU 2016/008  
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna redovisningen av bokslutet med verksamhetsberättelse 2017 för 
den tekniska verksamheten och lämna över dem till 
kommunledningskontoret. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska kontoret redovisar för 2017 följande ekonomiska resultat: 
 

HELÅRSRESULTAT  TKR 

Skattefinansierad verksamhet 745 

Vatten och avlopp (taxefinansierad)  90 

Renhållning (taxefinansierad) 435 

TOTALT 1270 
 
Tekniska utskottet och tekniska kontoret har haft en hög måluppfyllelse i 
förhållande till ambitionsnivån i målen. Produktionsnivå bedöms som hög i 
förhållande till resurserna. Kvaliteten har utvecklats till det bättre, främst 
inom service, bemötande och planering, under året har nya planer och 
program framarbetats. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till tekniska utskottets verksamhetsberättelse och bokslut 2017. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan godkänna redovisningen, 
och finner den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Ekonomienheten 
Verksamhetsutvecklare 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA- och renhållningschef 
Diarium 
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Budget 2019, dnr TU 2017/103 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna förslag till underlag för budget 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med att ta fram ett förslag till budget för verksamhetsåret 2019 har 
påbörjats och ska presenteras för budgetberedningen den 16 mars 2018. 
 
Underlaget för budgetäskandet kommer från bokslut och verksamhets-
berättelsen för 2017. Den tekniska verksamheten står inför ökande 
investeringsvolym utifrån kommunens expansion och ökande 
reinvesteringsbehov, samt mål om attraktion och effektiviseringskrav. 
Bidrag till enskilda vägar och landsbygdsbelysning är underfinansierade. 
Därutöver finns många fastställda planer som ska genomföras. 
Byggnationen av vattenverket i Vaggeryd påverkar VA-taxan. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till driftbudget 2019 för den tekniska verksamheten. 
 
Förslag på sammanträdet 
Ordförande föreslog mer information om hur överföringen av 
renhållningsverksamheten till SÅM påverkar budgeten för den tekniska 
verksamheten. 
 
Besim Matoshi (S) föreslog mer information om hur den tekniska 
verksamhetens köp av konsulttjänster skiljer mellan åren. 
 
Ordförande föreslog att förslaget till tekniska utskottets mål för 2019 
justeras genom att idékatalogen tas bort i mål 1 och att det sista målet utgår 
för 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan godkänna förslag till underlag 
för budget 2019 med föreslagna justeringar, och finner det godkänt. 
 
Protokollet ska skickas till 
Ekonomienheten 
Verksamhetsutvecklare 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA- och renhållningschef 
Diarium 
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Utsmyckning cirkulationsplats Stigamo,  
dnr KS 2015/311  
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna förslaget till utsmyckningar med placering för 
verksamhetsområdet LogPoint/Stigamo. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det fortsatta arbetet med att iordningställa verksamhetsområde 
LogPoint/Stigamo kommer att innebära att en cirkulationsplats kommer att 
anläggas på området. Konstnären som utformat utsmyckningen ”På väg” för 
området har anlitats för att ta fram förslag på utsmyckning för 
cirkulationsplatsen. Förslagen har även presenterats för konstutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till utsmyckning av cirkulationsplats Stigamo. 
 
Förslag på sammanträdet 
Ordförande föreslår att de två utsmyckningarna i stället placeras i var sin del 
av Stigamo-området i Vaggeryds kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de kan godkänna förslaget till 
utsmyckning med tillägg om placering, och finner det godkänt. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – övergångsställe på 
Storgatan i Vaggeryd, dnr TU 2018/030. 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Avslå medborgarförslaget med hänvisning till framtida 
trafiksäkerhetsprogram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-01-15 med förslag att kommunen 
utformar ett övergångsställe på Storgatan i Vaggeryd. 
Kommunledningskontoret överlämnade medborgarförslaget till tekniska 
utskottet för yttrande senast den 21 maj. 
 
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, vilket olycksstatistiken visar. Vaggeryds kommun har 
istället valt att anlägga gång- och cykelpassager där sträckan för att passera 
gatan/vägen minskas med hjälp av så kallade förträngningar av gatan. 
 
Tekniska kontoret anser inte att ett övergångställe är motiverat på nämnda 
del av Storgatan i Vaggeryd utifrån närheten till annat övergångsställe.  
 
Tekniska kontoret har påbörjat ett arbete med att ta fram ett 
trafiksäkerhetsprogram för hela kommunen där trafiksäkerhetsfrågorna 
kommer att lyftas i ett större övergripande perspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-01-15, Dnr KS 2018/018. 
Kommunledningskontorets skrivelse till tekniska utskottet 2018-02-22. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Studieresa för tekniska utskottet, dnr TU 2018/001. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Uppdra till tekniska kontoret att anordna en studieresa för tekniska utskottet 
tisdagen den 12 juni på förmiddagen innan ordinarie sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottet brukar årligen genomföra någon form av studieresa för 
att besöka olika aktuella projekt i kommunen i syfte att komma närmare 
verksamheten. Ett besök skulle kunna innehålla besök på verksamhets-
området vid Stigamo/LogPoint, byggnationen av vattenverket och 
lekplatsen i Klevshult. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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Attesträtt för ny VA-chef, dnr TU 2017/104. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Från och med den 1 april 2018 överföra den attesträtt som Jonatan 
Rosenquist innehar till ny VA-chef Teo Magnusson Bejving. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns ekonomisystem är uppbyggt av ett antal ID-nummer 
för varje verksamhet. Fakturor attesteras dels av en granskare och en 
beslutsattestant. Beslutsattestant för respektive ID-nummer godkänns 
årligen för respektive verksamhet. 
 
Teo Magnusson Bejving övertar befattningen som VA-chef den 1 april 
2018. I och med denna förändring så måste den attesträtt som nuvarande 
VA-chef Jonatan Rosenquist innehar överföras till Teo Magnusson Bejving. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Ekonomienheten 
Teknisk chef 
VA-chef 
Diarium 
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Yttrande på detaljplan för del av Stödstorp 2:1 och del 
av Bratteborg 2:6, dnr TU 2017/090. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Inte lämna några synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-22 § 053 att godkänna 
samrådsredogörelsen för området och att skicka ut detaljplanen för 
granskning. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett 
utvidgat verksamhetsområde i utkanten av Vaggeryd. Området ansluter till 
befintligt verksamhetsområde och är placerat lättillgängligt utmed E4-an.  
Detaljplanen är ute för granskning t.o.m. 2018-04-03. 
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar för detaljplan för del av Stödstorp 2:1 och del av 
Bratteborg 2:6, dnr 2003.42.214. 
Tekniska utskottets beslut 2017-10-24 §106 att inte lämna några synpunkter 
på detaljplan del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6. 
Granskningshandlingar för detaljplan del av Stödstorp 2:1 och del av 
Bratteborg 2:6 från den 8 mars 2018, dnr KS 2017/270. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar tekniska utskottet om de bifalla förslaget att inte lämna 
några synpunkter, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Förvaltningsinformation, dnr TU 2018/001. 
 

Tekniska utskottets beslut 
Godkänna informationen från teknisk chef, VA- och renhållningschef samt 
förvaltningssekreterare. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Förstärkt vattentäkt 
• Pågående projekt 
• Synpunktsstatistik 
• Upphandling LogPoint/Stigamo etapp 2 

 
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 2018/002. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna delgivningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges tekniska utskottet: 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10 §16 Motion om avfarten till 
Badplatsvägen. Dnr KS 2017/168. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-02-22 §65 om Storgatan 
Skillingaryd. 

• Handlingar till NTFs årsmöte den 14 mars. 2017/135. 
• Miljö- och byggnämndens beslut 2017-12-19 §211 om riskklassning och 

föreläggande enligt MIFO fas 2 av Skillingaryds norra f.d. deponi, dnr 
2015/282M. 

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