
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Tekniska utskottet 2018-02-09 
 

1(7) 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 
Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd  

fredagen den 9 februari 2018 klockan 8.30-10.00. 
 

Beslutande Per Olof Toftgård (C), ordförande 
Kenth Williamsson (S) 
Jerry Karlsson (L) 
 

Övriga närvarande Elisabeth Wigert, sekreterare 
Monica Johansson Grönkvist, tekniska kontoret 
Hans Göransson, tekniska kontoret 
Lina Larsson, kanslienheten 
 

  
Utses att justera Kenth Williamsson Paragrafer 23-25 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunkontoret 2018-02-09 
 

Underskrifter  
Sekreterare 

 

  Elisabeth Wigert 
  

Ordförande  
  Per Olof Toftgård 
  

Justerande 
 
 

  Kenth Williamsson 
   
 ANSLAG / BEVIS 

 
 

Organ Tekniska utskottet  

Sammanträdesdatum 2018-02-09 Paragrafer 23-25 

Anslaget sätts upp 2018-02-09 Anslaget tas ner 2018-03-05 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Elisabeth Wigert 
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Extra ärende till dagordningen, dnr TU 2018/001 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna ett extra ärenden till dagordningen. 
. 

• Extra sammanträde den 16 mars. 
 
Sammanfattning av ärende 
En upphandling kring exploateringsområde LogPoint/Stigamo, etapp 2. 
Tilldelning bör göras den 16 mars.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om ett extra 
ärenden, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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Yttrande på remiss – Grön handlingsplan,  
dnr TU 2017/097  
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna tekniska kontorets remissvar på Grönhandlingsplan förutom 
följande punkter: 
 
Levande sjöar och vattendrag 
1. Åtgärda vandringshinder för fisk och utter i det kommunala 
vägnätet. 
Föreslår att inte ta med åtgärden i grönplanen. Vaggeryds kommun vill ha 
en egen åtgärd för att ytterligare utreda vad inventerade vandringshinder för 
fisk och utter i det kommunala vägnätet innebär. 
 
Levande skogar 
2. Hänsyn till friluftsliv i kommunala skogsbruksplaner. 
Föreslår att inte ta med åtgärden i grönplanen, då åtgärden redan är 
genomförd i Vaggeryds kommun. 
 
God bebyggd miljö 
5. Tillgängliggör friluftsliv och friluftsområden för fler. 
Föreslår att inte ta med åtgärden i grönplanen. Vaggeryds kommun vill ha 
en egen åtgärd i det kommunala miljöprogrammet kring tillgänglighet i 
friluftslivet. 
 
Ett rikt djur och växtliv 
1. Tvärsektoriella forum för gröna infrastrukturfrågor inom 
kommunerna ”Så blir din kommun en bra GI-kommun”. 
Föreslår att inte ta med åtgärden i grönplanen. Vaggeryds kommun vill ha 
en egen åtgärd i arbetet med grönstrukturplanen. 
 
Tillägga till remissvaret till Länsstyrelsen att remisstiden varit för kort för 
att kunna lämna ett genomarbetat svar. 
 
Framföra önskemål till kommunledningskontoret att det ges allmänna 
informationstillfällen till politikerna i samband med att denna typ av 
omfattande remiss skickas ut för yttrande. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad.
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Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen verkar för att miljökvalitetsmålen nås genom att samordna 
regionala åtgärdsprogram i länet. Länsstyrelsen leder regionalt arbete med 
förverkligande av regeringens friluftspolitik och att arbeta fram en 
handlingsplan för grön infrastruktur. Dessa tre uppdrag har samordnats i en 
gemensam grön handlingsplan för Jönköpings län. 
 
Den gröna handlingsplanen ska vara 
• Ett ramverk för landskapsplanering av offentliga naturvårdsinsatser 
• Underlag för landskapsplanering i brukande och hållbara förvaltning 

av mark och vatten och som kunskapsunderlag för samråd och 
samverkan mellan olika aktörer 

• Underlag för fysisk planering och prövning 
 
Kommunledningskontoret har sänt förslaget på internremiss till tekniska 
utskottet, del 5 Grön handlingsplan åtgärder som finns att hämta på 
Länsstyrelsens hemsida:  
 
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-
klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-
handlingsplan/Pages/default.aspx. 
 
Del 5 innehåller åtgärder för att uppnå miljökvalitets- och friluftsmål samt 
att förbättra den gröna infrastrukturen. 
 
Kommunledningskontoret har ställt följande frågeställningar som bör 
besvaras. 
 
• Avser ni att genomföra åtgärderna så som de är formulerade i 

dagsläget?  
• Finns det andra åtgärder med större effekt som borde ingå i 

programmet istället? 
• Är det någon åtgärd som inte ger tillräcklig effekt och därför bör utgå 

ut programmet? 
• Övriga synpunkter? 
 
Beslutsunderlag 
Remiss av Grön handlingsplan – åtgärdsprogram 2018-2022 från 
kommunledningskontoret, dnr KS 2017/279. 
Länsstyrelsens remiss Grön handlingsplan, Länsstyrelsens beteckning 501-
8571-2017. 
Tekniska utskottets beslut 2018-01-23 §4 beslut om mer information kring 
Grön handlingsplan.

http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-handlingsplan/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-handlingsplan/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-handlingsplan/Pages/default.aspx
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår följande svar på följande punkter: 
 
Levande sjöar och vattendrag 
1. Åtgärda vandringshinder för fisk och utter i det kommunala 
vägnätet. 
Föreslår att inte ta med åtgärden i grönplanen. Vaggeryds kommun vill ha 
en egen åtgärd för att ytterligare utreda vad inventerade vandringshinder för 
fisk och utter i det kommunala vägnätet innebär. 
 
Levande skogar 
2. Hänsyn till friluftsliv i kommunala skogsbruksplaner. 
Föreslår att inte ta med åtgärden i grönplanen, då åtgärden redan är 
genomförd i Vaggeryds kommun. 
 
God bebyggd miljö 
5. Tillgängliggör friluftsliv och friluftsområden för fler. 
Föreslår att inte ta med åtgärden i grönplanen. Vaggeryds kommun vill ha 
en egen åtgärd i det kommunala miljöprogrammet kring tillgänglighet i 
friluftslivet. 
 
Ett rikt djur och växtliv 
1. Tvärsektoriella forum för gröna infrastrukturfrågor inom 
kommunerna ”Så blir din kommun en bra GI-kommun”. 
Föreslår att inte ta med åtgärden i grönplanen. Vaggeryds kommun vill ha 
en egen åtgärd i arbetet med grönstrukturplanen. 
 
Jerry Karlsson föreslår att vi i remissvaret tillägger att remisstiden till 
Länsstyrelsen har varit för kort för att kunna lämna ett genomarbetat svar. 
 
Kenth Williamsson föreslår att tekniska utskottet framför önskemål till 
kommunledningskontoret om att det ges allmänna informationstillfällen till 
politikerna i samband med att denna typ av omfattande remiss skickas ut för 
yttrande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla tekniska kontorets 
remissvar förutom de fyra andra förslag som kommit fram på sammanträdet, 
och finner det bifallet. 
 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Jerry Karlssons förslag 
om tillägg, och finner det bifallet.
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Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Kenth Williamssons 
förslag om informationstillfälle, och finner det bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunledningskontoret 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Projektingenjör 
Diarium 
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Extra sammanträde den 16 mars, dnr TU 2018/001 
 
Tekniska utskottets beslut 
Kalla till extra sammanträde med tekniska utskottet till den 16 mars klockan 
8.00 med ärende att tilldela upphandling. 
 
Sammanfattning av ärende 
En upphandling kring exploateringsområde LogPoint/Stigamo, etapp 2. 
Tilldelning bör göras den 16 mars.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om ett extra 
sammanträde den 16 mars klockan 8.00, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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