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 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd  

tisdagen den 4 april 2017 klockan 13.00-16.20. 

 
Beslutande Per Olof Toftgård (C), ordförande 

Stig-Göran Hultsbo (MP) 

Annelie Borgström (S), tjg. ers. för Kenth Williamsson (S), §37-40 

Jerry Karlsson (L) 

 

Övriga närvarande Magnus Ljunggren, teknisk chef 

Elisabeth Wigert, sekreterare 

Jonatan Rosenquist, tekniska kontoret, §32 

  
Utses att justera Jerry Karlsson  Paragrafer 32-40 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunkontoret 2017-04-07 

 
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  Elisabeth Wigert 

  
Ordförande  

  Per Olof Toftgård 

  
Justerande 

 

 

  Jerry Karlsson 

  
 

 ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Tekniska utskottet  

Sammanträdesdatum 2017-04-04 Paragrafer 32-40 

Anslaget sätts upp 2017-04-07 Anslaget tas ner 2017-05-02 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Elisabeth Wigert 
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Redovisning av tillsynsrapporter för mindre VA-verk, 
dnr TU 2017/034. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna redovisningen av tillsynsrapporter för mindre VA-verk. 
 
Sammanfattning av ärendet 
VA- och renhållningschef Jonatan Rosenquist redogjorde för verksamheten 
med kommunens mindre VA-verk utifrån Miljö- och byggnämndens 
genomförda inspektioner och förslag till föreläggande kring Bondstorps 
avloppsreningsverk. Jonatan Rosenquist redogjorde också sitt svar på 
rapporterna till Miljö- och byggnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Inspektionsrapport Bondstorps avloppsreningsverk 2017-03-07. 
Inspektionsrapport Hagafors avloppsanläggning 2017-03-07. 
Inspektionsrapport Svenarums avloppsanläggning 2017-03-07. 
Inspektionsrapport Åkers avloppsreningsverk 2017-03-09. 
Förslag till föreläggande kring Bondstorps avloppsreningsverk 2017-03-10. 
Yttrande på förslag till föreläggande kring Bondstorps avloppsreningsverk 
2017-03-10. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna redovisningen, och finner den 
godkänd. 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
VA- och renhållningschef 
Diarium 
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Medborgarförslag – Anordna en hundrastgård i 
Skillingaryd och Vaggeryd, dnr TU 2016/092. 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2016-11-12 med förslag att 

anordna en hundrastgård i Skillingaryd och en i Vaggeryd på lämplig 

plats. Kommunledningskontoret överlämnade medborgarförslaget till 

tekniska utskottet för yttrande senast den 5 maj 2017. 

 

Tekniska kontoret har idag ingen verksamhet att sköta om 

hundrastgårdar och har därmed inga ekonomiska resurser att anlägga 

eller sköta en sådan anläggning. 

 

Kostnadsuppskattning, hundrastplats: 

 

Anläggningskostnad 

Staket (50x20m 1,5m högt grind) 98478 

Skylt 3000 

Papperskorg 2025 

Belysning 46422 

Anläggning gräsyta m.m. 24000 

Anslutningsväg 13022 

Oförutsett 15000 

Summa anläggningskostnad 201947 

 

Driftkostnad 

Grönyteskötsel, gräsklippning 29600 

Städning 1ggr/vecka 26892 

Justering staket m.m. 6400 

Framtida underhåll kapital 20 år 10097 

Total driftkostnad per år 72989 

 

Placering av en hundrastplats måste vara en bit från allmänhetens 

tillträde. Hundarna ska inte kunna komma över eller under staketet.  

En hundrastgård innebär att allmän platsmark tas i anspråk för några 

personer som nyttjar den och stänger samtidigt ute andra personer från 

detta område. Allmänt så anser tekniska kontoret att allmän platsmark 

ska vara öppen för alla.  
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Vaggeryds kommun är en kommun där närheten till naturområden är 

en stor attraktivitet i kommunen så behovet av att anlägga en särskild 

hundrastgård får anses litet. Tekniska kontoret har inga synpunkter på 

om föreningar eller privata fastighetsägare anlägger hundrastgårdar. 

 

Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2016-11-12. 

Kommunledningskontorets skrivelse 2016-12-12, dnr KS 2016/236. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla, och finner det bifallet. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diariet 
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Medborgarförslag – Övergångsställe i närheten av 
Götafors skola, dnr TU 2017/026. 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget utifrån tekniska 
utskottets förslag om att ta fram en trafiksäkerhetsplan. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Uppdra till tekniska kontoret att ta fram ett förslag på hur en trafiksäkerhetsplan 
skulle kunna tas fram, vad det skulle kosta och hur det skulle kunna finansieras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-01-20 med förslag att kommunen 
sätter tillbaka övergångsskyltarna vid Götafors skola och adderar till smarta 
skyltar om någon befinner sig på eller i närheten av övergångsstället. 
Kommunledningskontoret överlämnade medborgarförslaget till tekniska 
utskottet för upprättande av förslag på svar till kommunstyrelsen. 
 
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.  
 
Vaggeryds kommun har istället valt att anlägga gång- och cykelpassager där 
sträckan för att passera gatan/vägen minskas. Gång- och cykelpassager har 
dessutom försetts med extra belysning och markerade pollare. 
 
Tekniska kontoret anser inte att ett övergångställe är aktuellt vid Götafors skola 
utifrån den falska upplevda tryggheten det skapar. Vid Götafors skola finns idag 
en gång- och cykelpassage med förträngning som gör att gående och cyklister 
uppehåller sig kortare tid på vägen. Hastigheten på Jönköpingsvägen förbi 
Götafors skola är dessutom sänkt till 30 km/tim under skoltid. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-01-20. 
Kommunledningskontorets skrivelse 2017-02-14, dnr KS 2017/031. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Stig-Göran Hultsbo föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram en 
övergripande trafiksäkerhetsplan.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla Stig-Göran Hultsbos förslag om 
trafiksäkerhetsplan, och finner det bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget till svar på 
medborgarförslaget, och finner det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 
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Hastighetsöversyn vid Östra skolan, dnr TU 2017/023. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Uppdra till tekniska kontoret att ta fram ett mer detaljerat förslag med 
kostnadsberäkning och skisser på ändrad utformning av kvarteret runt Östra 
skolan inklusive en utökad mätning av hastigheten.  
 
Förslaget ska omfatta ändrad hastighet från 30km/h till 50km/h på del av 
Storgatan och del av Götaforsvägen. Förslaget ska också innehålla 
trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder i form av säkra gång- och cykelpassager 
med mera. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2017-01-31 §22 om uppdrag att utreda 
möjligheten att upphäva 30km/h vid Östra skolan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget, och finner det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 
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Yttrande på ändring genom tillägg för Jonstorpsudde, 
del av Södra park 1:2, dnr TU 2017/030. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Inte lämna några synpunkter på föreslagna tillägg till detaljplan för 
Jonstorpsudde, del av Södra park 1:2, i Vaggeryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö och byggnämnden beslutade 2015-10-27 § 189 att upprätta ändring 
genom tillägg på detaljplan för Jonstorpsudde, del av Södra park 1:2. 
Detaljplanen syftar till att utöka gällande planbestämmelser med bostads-
användning. Vaggeryds kommun har - av landstinget - förvärvat en del av 
befintlig byggnad och tomt. Gällande detaljplan anger allmänt ändamål. 
Detta tillägg ska utöver allmänt ändamål medge bostadsanvändning. 
Tillägget avser endast den kommunägda delen av fastigheten. 
Detaljplanen upprättas via begränsat förfarande. Detaljplanen är ute för 
granskning under tiden 2017-03-10 t.o.m. 2017-04-07. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandlingar om ändring genom tillägg för Jonstorpsudde, del av 
Södra park 1:2, i Vaggeryd från Miljö- och byggnämnden 2017-03-08. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget, och finner det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Teknisk chef 
Diariet 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-04-04 § 037 TU 2017/035 9(12)

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Yttrande på detaljplan för Stödstorp 2:1 utökning av 
Västra strand, dnr TU 2017/035. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Inte lämna några synpunkter på detaljplan för Stödstorp 2:1 utökning av 
Västra strand, i Vaggeryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutar att upprätta en ny detaljplan för del av 
Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av Västra strand, och skicka ut den på 
samråd. Vaggeryds tätort har i dagsläget få lediga tomter kvar till 
försäljning. Söder om Slåttergatan finns enligt gällande detaljplan, fastställd 
1978-06-16, några tomter men gatulösningen behöver ses över. En 
revidering av gällande plan samt en utökning av gällande detaljplan är 
angeläget. Planområdet ligger i Västra utkanten av Vaggeryd intill befintligt 
bostadsområde, Västra Strand. Syftet med detaljplanen är att skapa 
förutsättningar och möjliggöra nya bostäder i form av villa samt 
par/radhustomter. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. 
Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2017-03-23 t.o.m. 
2017-04-21.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar om detaljplan för Stödstorp 2:1 utökning av Västra strand i 
Vaggeryd från Miljö- och byggnämnden 2017-03-23. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget, och finner det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Teknisk chef 
Diariet 
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Budget 2018, dnr TU 2016/093 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna presentation och diskussion kring budget 2018.  
 
Framföra alternativ 1 som besparingsåtgärd för den tekniska verksamheten 
till budgetberedningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med att ta fram 2018 års budget pågår där kommunens 
budgetberedning har gett nämnder och styrelser i uppdrag att ta fram 
besparingsåtgärder motsvarande 3% av budgeten för 2018. Teknisk chef 
presenterade olika alternativ på besparingsåtgärder, med 
konsekvensbeskrivningar, inom den tekniska verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation från teknisk chef. 
 
Förslag under sammanträdet 
Ordförande föreslår att förslag 1 framförs som utskottets huvudalternativ till 
budgetberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna presentationen, och finner den 
godkänd. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla att förslag 1 blir huvudalternativ 
till budgetberedningen, och finner det godkänt. 
 
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 
 Belysningsupphandlingen 
 Exploateringsområde LogPoint/Stigamo 

 
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 och diskussionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges tekniska utskottet: 
 Länsstyrelsens beslut 2017-03-13 att upphäva vattenskyddsområdet 

Hok, beteckning 513-6658-2016, dnr TU 2016/069. 
 Länsstyrelsens beslut 2017-03-13 att upphäva vattenskyddsområdet 

Klevshult, beteckning 513-6659-2016, dnr TU 2016/070. 
 Kommunstyrelsens beslut 2017-03-01 §46 om ombyggnad av 

Östergatan i Vaggeryd, dnr KS 2014/184. 
 Kommunstyrelsens beslut 2017-03-01 §51 om sänkt hastighet 

Smedbygatan, dnr KS 2016/173. 
 Kommunstyrelsens beslut 2017-03-01 §52 om lekplats Götafors, dnr KS 

2016/207. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27 §40 om bildande av 

kommunalförbundet Samverkan, Återvinning och Miljö (SÅM) för 
renhållning inom GGVV, dnr KS 2012/193. 

 
Diskussion om formuleringen i kommunstyrelsens beslut 2017-03-01 §46 om 
Östergatan i Vaggeryd.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om utskottet kan godkänna delgivningen och 
efterföljande diskussion, och finner den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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