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Revidering av GC-plan för Vaggeryds kommun,  
dnr TU 2018/048 
 
Tekniska utskottets beslut 
Fastställa förslaget till reviderad GC-plan med följande ändringar: 
 
Bondstorp: GC-väg från Kyrkvägen till Sörängsliden flyttas till prioritet 1. 
 
Hok: GC-vägen mellan Hoks samhälle och Hooks Herrgård via Lindevallen står 
kvar som prioritet 1. 
 
Klevshult: GC-vägen mellan Skillingaryd och Klevshult läggs som prioritet 2. 
 
Skillingaryd: GC-väg Tofteryds kyrka till badplatsvägen läggs in med prioritet 2. 
 
GC-väg längs Valdshultsvägen ses över och eventuellt förlängs med tanke på 
kommande nybyggnation. 
 
GC-vägen utmed Fabriksgatan läggs som prioritet 2. 
 
Vaggeryd: GC-väg med linjemarkering längs Södra Parkvägen i Vaggeryd läggs 
som prioritet 1. 
 
GC-väg över Hjortsjön och anslutande GC-vägar läggs som prioritet 2. 
 
GC-vägen längs med Storgatan i Vaggeryd och Länsväg 804 delas i två etapper där 
första delen över Lagan läggs som prioritet 1 och resterande del som prioritet 3. 
 
GC-vägsanslutning till kommande byggnation på Östra strand i Vaggeryd läggs in 
som prioritet 1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottet reviderade 2016-01-19 kommunens GC-plan utifrån att 
förbättra möjligheterna för de som går eller cyklar i kommunen. Efter flera 
inkommande synpunkter bedömde tekniska utskottet att det var dags för en ny 
revidering. Ett förslag på ny GC-plan har tagits fram till sammanträdet och 
diskuterades. 
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Förslag under sammanträdet 
Ordförande föreslår att GC-vägen mellan Kyrkvägen och Sörängsliden i Bondstorp 
läggs som prioritet 1. 
 
Allan Ragnarsson (M) föreslår att GC-vägen mellan Hoks samhälle och Hooks 
Herrgård via Lindevallen står kvar som prioritet 1. 
 
Ordförande föreslår att GC-vägen mellan Skillingaryd och Klevshult läggs som 
prioritet 2. 
 
Ordförande föreslår att GC-väg Tofteryds kyrka till badplatsvägen läggs in med 
prioritet 2. 
 
Ordförande föreslår GC-väg längs Valdshultsvägen i Skillingaryd ses över och 
eventuellt förlängs med tanke på kommande nybyggnation. 
 
Kent Williamsson (S) föreslår att GC-vägen utmed Fabriksgatan i Skillingaryd 
läggs som prioritet 2. 
 
Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår att en GC-väg med linjemarkering längs Södra 
Parkvägen i Vaggeryd läggs som prioritet 1. 
 
Besim Matoshi (S) föreslår att GC-väg över Hjortsjön och anslutande GC-vägar 
läggs som prioritet 2. 
 
Ordförande föreslår att GC-vägen längs med Storgatan i Vaggeryd och Länsväg 
804 delas i två etapper där första delen över Lagan läggs som prioritet 1 och 
resterande del som prioritet 3. 
 
Ordförande föreslår att en GC-vägsanslutning till kommande byggnation på Östra 
strand i Vaggeryd läggs in som prioritet 1. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget med föreslagna 
ändringar, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 

GC-PLAN FÖR VAGGERYDS KOMMUN 
 
Reviderad  Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-09-18  TU 2018/048 1 
 
 

För att förbättra förutsättningarna för dig som går eller cyklar i Vaggeryds kommun har 
tekniska utskottet tagit fram en GC-plan. Befintligt gång- och cykelvägnät har kartlagts, 
förslag om utbyggnad har diskuterats och förbättringar har tagits fram med en 
prioriteringslista för varje tätort i kommunen. Totalt har ett fyrtiotal utbyggnadsförslag 
fastställts av tekniska utskottet. Utifrån denna plan kommer sedan budgetbegäran att göras 
och investeringstakten bestämmas.  

Bondstorp  
Prioritet 1 
Gång- och cykelväg från Kyrkvägen till Sörängsliden. 
 
Gång- och cykelväg från länsväg 651 mot Ekstigen. 
 
Prioritet 2  
Gång- och cykelväg från Unnarydsvägen utmed länsväg 651 till nerfart mot gång- och 
cykelväg längs Präststigen.  
 
Prioritet 3 
Gång- och cykelväg 
utmed Kyrkvägen, 
mellan Präststigen och 
Kyrkoparkeringen.  
 
Gång- och cykelväg 
utmed länsväg 651, 
mellan Sörängsliden och 
Sommarhemsvägen.  
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Hok 
Prioritet 1 
Gång- och cykelväg mellan stationen och ”affären”, utmed delar av Lindegatan och 
Sågverksvägen. 
 
Gång- och cykelväg mellan Hok och Hooks Herrgård via Lindevallen. 
 
Prioritet 2 
Utredning av enklare gång- och cykeltunnel under riksväg 30. 
 
Prioritet 3 
Gång- och cykelväg utmed riksväg 30, mellan Hok och Svenarum. 
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Klevshult 
Prioritet 1 
Förlängning av gång- och cykelväg från Åängsvägen till idrottsplatsen. 
 
Prioritet 2 
Gång- och cykelväg till Klevshult utmed länsväg 846. 
 
Prioritet 3 
Planfri korsning och komplettering gång- och cykelväg längs Byvägen/länsväg 638. 
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Skillingaryd 
Prioritet 1 
Gång och cykelväg utmed Valdshultsvägen mellan Åkersvägen och Önnemovägen.  
 
Gång- och cykelväg Kaffegatans förlängning. 
 
Prioritet 2 
Gång- och cykelväg mellan Tofteryds kyrka och badplatsen vid Linnesjön, delvis längs 
riksväg 804. 
 
Gång- och cykelväg utmed Stationsgatan mellan Skolgatan och stationen. 
 
Säkra korsningen Ljungberghsgatan där gång- och cykelvägen kommer från tunneln. 
 
Gång- och cykelväg till Miliseum och Östra lägret kulverten. 
 
Gång- och cykelväg utmed Östra Allégatan. 
 
Binda samman gång- och cykelväg, samt säkra korsningen, vid Femkampsvägen. 
 
Gång- och cykelväg utmed Långgatan mellan Femkampsvägen och Smålandsgatan. 
 
Gång- och cykelväg utmed Smålandsgatan mellan Åkersvägen och gång- och cykelvägen till 
Femkampsvägen. 
 
Gång- och cykelväg utmed Smedjegatan. 
 
Gång- och cykelväg utmed Fabriksgatan mellan Sturegatan och Betaniagatan. 
 
Prioritet 3 
Gång- och cykelväg från Alshultsområdet ut till gång- och cykelvägen utmed länsväg 846. 
 
Gång- och cykelväg utmed Västra Fåglabäcksvägen. 
 
Gång- och cykelväg utmed Ljungbergsgatan vid Skillingehus. 
 
Gång- och cykelväg mellan Fågelforsskolan och Movalla. 
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Vaggeryd 
Prioritet 1 
Gång- och cykelväg utmed Ödestuguvägen, mellan Håkan Trulssons väg och Storgatan. 
 
Gång- och cykelväg utmed Storgatan mellan Jönköpingsvägen och Stationsgatan. 
 
Gång- och cykelväg längs med Södra Parkvägen. 
 
Gång- och cykelväg längs med Storgatan över bron till länsväg 804. 
 
Gång- och cykelväg från Kapellgatan till vägen till Friluftsgården. Renovering av bro och 
belysning. 
 
Prioritet 2 
Gång- och cykelväg utmed Linnarvägen mellan Skogsvägen och Jönköpingsvägen. 
 
Gång- och cykelväg utmed Odengatan och del av Ödestuguvägen fram till Hjortsjöskolan. 
 
Gång- och cykelväg utmed Bäckalyckevägen mot Västra strand. 
 
Gång- och cykelväg med bro mellan Smedbygatan och Talludden (Vårdcentralen). 
 
Gång- och cykelväg utmed länsväg 812 mellan Vaggeryd och Bäck. 
 
Kompletterande sträckor inom Södra park-området. Anslutning till det nya bostadsområdet 
med passage och anslutning mot dagis och centrum. 
 
Gång- och cykelväg utmed Hjortsjön, Västra Strand. Bro över Hjortsjön mellan badplatsen 
och Västra strand. Gång- och cykelväg från bron till Näckrosstigen. Gång- och cykelväg 
utmed Badplatsvägen mellan Förborgsvägen och badplatsen. 
 
Prioritet 3 
Gång- och cykelväg mellan Verner Malmstens väg och busshållplatsen. 
 
Gång- och cykelväg längs med 804 efter bron över Lagan. 
 
Gång- och cykelväg med bro över Lagan vid Uddens Gränd till gång- och cykelvägen Södra 
park. 
 
Gång- och cykelväg vid tunneln Smedbygatan till Jönköpingsvägen. 
 
Gång- och cykelväg utmed länsväg 645 mellan Travet och Boda. 
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Ansökan om statlig medfinansiering till 
trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder 
på det kommunala väg- och gatunätet för 2019,  
dnr TU 2018/059 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna inskickad ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhets-
höjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och 
gatunätet för 2019 i Jönköpings län. Gäller ansökan om ombyggnation av 
busshållplats Torsbo. 
 
Godkänna kommande ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäker-
hetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och 
gatunätet för 2019 vad gäller ombyggnation av GC-väg utmed 
Valdshultsvägen i Skillingaryd. 
 
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 som förbättring för kollektivtrafiken 2019 med 
hjälp av statlig medfinansiering: 
 
Utifrån länstrafikens hållplatsutredning föreslår tekniska kontoret att 
förbättra busshållplatsen på Jönköpingsvägen vid Torsbo i Vaggeryd. 
Hållplatsen används idag mycket flitigt av främst elever, personal och 
besökare till Fenix kultur- och kunskapscentrum. En säkrare angöring för 
busstrafiken tros innebära att fler väljer att åka kollektivt. Särskilt i samband 
med olika arrangemang på Fenix kultur- och kunskapscentrum då det ofta är 
brist på parkeringsplatser. 
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Följande projekt planeras som förbättring för oskyddade trafikanter genom 
GC-väg utmed Valdshultsvägen i Skillingaryd: 
 
Utifrån kommunens reviderade GC-plan 2018-09-18 har en GC-väg utmed 
Valdhultsvägen i Skillingaryd prioriterats och planeras att anläggas i 
samband med att VA-arbeten ska göras i vägen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslagen om 
ansökningar om statlig medfinansiering, och finner dem bifallna. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Diskussion om röjning av sly, dnr TU 2018/081 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna diskussionen. 

 

Väcka frågan i natur- och miljörådet. 

 

Ta fram ett förslag till skötselplan, med utgångspunkt i kommande 

grönplan, för ökad attraktion för boende och friluftsliv i kommunen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande får in många synpunkter från invånare om tillväxt av sly på flera 

platser i kommunen bland annat längs med Lagan och Hjortsjön. Diskussion 

om skötsel av kommunens skogar och naturmark. 

 

Förslag på sammanträdet 
Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår att frågan väcks i natur- och miljörådet. 

 

Kent Williamsson (S) föreslår att en skötselplan, med utgångspunkt i 

kommande grönplan, för ökad attraktion för boende och friluftsliv i 

kommunen tas fram.  

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan godkänna diskussionen, och 

finner den godkänd.  

 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Stig-Göran Hultsbos 

förslag, och finner det bifallet. 

 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Kent Williamssons 

förslag, och finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Åtgärder till reviderat miljöprogram, dnr TU 2017/101 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att fastställa åtgärder för den tekniska 
verksamheten att uppnå beslutade miljömål enligt tabell 1. 
 
Föreslå kommunstyrelsen att fastställa att åtgärder enligt tabell 2 utgår ur 
det reviderade miljöprogrammet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett reviderat miljöprogram, del 2 Mål och strategier, beslutades av 
Kommunfullmäktige 2018-04-23 §62. Del 3 Handlingsplan innehåller de 
åtgärder som kommunkoncernen ska genomföra för att uppnå miljömålen. 
Respektive nämnd och styrelse beslutar om sina åtgärder. Därefter görs en 
sammanställning av samtliga åtgärder i Del 3 Handlingsplan. 
 
Tabell 1 
Föreslagna åtgärder för tekniska utskottet i Del 3 Handlingsplan. 
 

Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
1. (4) Öka 
andelen 
miljöanpassade 
transporter 

Alla nämnder 
och styrelser 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Förtydligad sedan förra 
miljöprogrammet, bl.a. vilka bilar 
som får köpas/leasas. Alla 
förvaltningar ska ha en utbytesplan. 

2. (10) Utreda 
utökning av den 
kommunala 
bilpoolen 

Alla nämnder 
och styrelser 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Reviderad sedan förra 
miljöprogrammet. Ansvar för 
utredningen har kommunstyrelsen, 
men alla förvaltningar ska delta 
med underlag gällande utökning av 
kommunal bilpool. 

3. (Tillägget till 
miljöprogrammet) 
Fasa ut farliga 
kemikalier  

Mbn, Kfn, Tu Giftfri miljö Denna åtgärd får stå kvar men 
kommer att bli svår att nå om vi 
inte skaffar ett digitalt kemikalie-
hanteringssystem som hjälper oss 
att hålla reda på farliga ämnen på 
ämnesnivå.  

4. (76) Energi-
effektivisering 
inom tekniska 
kontorets 
verksamhet 

Tu God bebyggd miljö Reviderad, lagt till gatu- och 
gårdsbelysning 

5. Resvaneanalys 
av tjänsteresor 
och arbets-
pendling 

Alla nämnder 
och styrelser 

Begränsad klimat-
påverkan/ 
kommunikation och 
beteende-förändring 

Ny åtgärd 
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Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
6. Digital 
miljöutbildning 

Alla nämnder 
och styrelser 

Verksamhets-
utveckling 

Ny åtgärd 

7. Förebygga 
avfall 

Alla nämnder 
och styrelser 

Verksamhets-
utveckling 

Ny åtgärd 

8. Minska 
engångsprodukter 

Alla nämnder 
och styrelser 

Verksamhets-
utveckling 

Ny åtgärd 

9. Förvaltnings-
övergripande VA-
plan 

Ks, Mbn, Tu Ingen övergödning Ny åtgärd 

10. Utveckla och 
främja 
cykeltrafiken 

Tu, Ks God bebyggd miljö Ny åtgärd 

11. Hänsyn till 
biologisk 
mångfald i VA-
planen 

Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Ny åtgärd 

12. Vattennära 
mötesplatser 
Lagan 

Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Ny åtgärd 

13. Långsiktigt 
skydd för den 
nuvarande och 
framtida dricks-
vattenförsörjninge
n 

Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Ny åtgärd 

14. Skötsel av 
tätortsnära skogar 

Tu Levande skogar Ny åtgärd 

15. Frihuggning 
av skyddsvärda 
träd 

Tu Levande skogar Ny åtgärd 

16. Synliggöra 
och kommunicera 
skyddsvärda träd 

Tu Levande skogar Ny åtgärd 

17. Öka 
kunskapen om 
allemansrätten 

Tu, Bun, Kfn Ett rikt djur och 
växtliv 

Ny åtgärd 

18. Använda 
framtagna 
kunskapsunderlag 
som prioritering i 
naturvårdsarbetet 

Tu, Ks Grön handlingsplan Ny åtgärd, OBS! redan beslutad TU 
2017/097 

19. Inventera 
vandringshinder i 
det kommunala 
vägnätet 

Tu Grön handlingsplan Ny åtgärd, OBS! redan beslutad TU 
2017/097 
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Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
20. Tillgängliggör 
friluftsliv och 
friluftsområden 
för fler 

Tu, Kfn Grön handlingsplan Ny åtgärd, OBS! redan beslutad TU 
2017/097 

21. Utbildning om 
planering och 
skötsel av 
grönytor 

Tu Grön handlingsplan Ny åtgärd, OBS! redan beslutad TU 
2017/097 

22. Öka andelen 
lövskog på 
kommunägd mark 

Tu Grön handlingsplan Ny åtgärd, OBS! redan beslutad TU 
2017/097 

 
Tabell 2. 
Åtgärder som föreslås tas bort ur Del 3 Handlingsplan för den tekniska 
verksamheten. 
 

Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
1. Utbilda för att 
miljöanpassa 
transporterna 

Alla nämnder 
och styrelser 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Genomförd 

2. Utbilda i sparsam 
körning 

Alla nämnder 
och styrelser 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Genomförd 

3. Mötas utan att 
resa 

Alla nämnder 
och styrelser 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Ta bort, de tekniska 
förutsättningarna finns. Det handlar 
om beteende-förändring och detta 
ryms i den nya åtgärden 
Resvaneanalys av tjänsteresor och 
arbetspendling 

5. Minska 
miljöpåverkan från 
varudistributionen 

Alla nämnder 
och styrelser 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Genomförd, innebörden finns kvar i 
ny åtgärd riktad till 
upphandlingsenheten.  

6. Miljöanpassa de 
privata transporterna 
till och från 
fritidsaktiviteter 

Ks, Kfn, Tu Begränsad 
klimatpåverkan 

Ej påbörjad, det fortsatta arbetet i 
projektet Hela RESAN kan 
förhoppningsvis ge stöd till en 
framtida liknande åtgärd 

7. Använda 
ursprungsmärkt 
förnybar el 

Ks, Sn, Tu Begränsad 
klimatpåverkan 

I princip genomförd, behöver inte 
vara en åtgärd, det räcker med att 
målet finns. 

27. 
Kommungemensamt 
dokument 
"Anslutning till 
kommunalt avlopp i 
Jönköpings län" 

Tu Giftfri miljö Genomförd 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-09-18 §92 TU 2017/101 10(23) 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
28. Öka kunskapen 
om avfall hos 
kommuninvånarna 

Tu Giftfri miljö Ta bort, ansvaret ligger på SÅM 

32. Insamling av 
gamla kylar och 
frysar 

Tu Giftfri miljö  Genomförd, ansvaret ligger 
framöver dessutom på SÅM 

33. Öka 
tillgängligheten till 
skugga i offentliga 
miljöer för att minska 
riskerna för solskador 

Bun, Ks, Kfn, 
Mbn, Tu, 
VSBo 

Säker strålmiljö Ta bort, åtgärden har varit ej 
påbörjad under lång tid och är svår 
att genomföra. Frågan bör lyftas 
tidigt i arbetet med byggnationer 
och detalj-planering i befintliga 
forum.  

38. Förbättringar av 
det kommunala 
ledningsnätet 

TU Ingen övergödning Ta bort, ingår i ny åtgärd 
"Förvaltningsövergripande VA-
plan" 

39. Framtagande av 
dagvattenstrategi 

Tu Ingen övergödning Ta bort, ingår i ny åtgärd 
"Förvaltningsövergripande VA-
plan" 

40. Genomföra 
åtgärderna i 
vattenförvaltningens 
åtgärdsprogram 

Mbn, Ks, Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Genomförd 

42. Utbildning av 
entreprenörer i 
miljöhänsyn vid 
grävarbeten som 
påverkar 
vattenmiljöer 

Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Ta bort, Länsstyrelsen erhöll 
aldrig någon utbildning. Det 
ingår framöver i tekniska 
kontorets ordinarie verk-samhet 
att hålla koll på olika metoder 
vid grävarbeten där miljöhänsyn 
tas  

43. Slamtransporter 
till sjöar och 
vattendrag ska 
minimeras 

Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Genomförd 

44. Körskadors 
effekt på 
vattenmiljöer ska 
minimeras 

Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Ta bort, detta ingår i tekniska 
kontorets ordinarie verksamhet 

45. Utveckla 
livsmiljön för den 
stationära öringen i 
Båramobäcken 

Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Genomförd 
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Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
48. Vattenskydds-
områden för samtliga 
vattentäkter 

Tu Grundvatten av god 
kvalité 

Ta bort, ingår numera i den 
nya åtgärden "Långsiktigt 
skydd för den nuvarande och 
framtida dricksvatten-
försörjningen" 

49. Upprätta 
kommunal 
vattenförsörjningsplan 

Tu Grundvatten av god 
kvalité 

Ta bort, ingår numera i den 
nya åtgärden "Långsiktigt 
skydd för den nuvarande och 
framtida dricksvatten-
försörjningen" 

52. Friluftsgårds-
området i Vaggeryd 
och Grönelund i 
Skillingaryd - 
tätortsnära mark där 
naturvården utvecklas 

Tu Levande skogar Genomförd 

53. Vägar för 
biologisk mångfald 
och bevarande av 
kulturarv 

Tu Levande skogar Genomförd 

55. Revidera 
grönstrukturplanerna 

Ks God bebyggd miljö Ansvaret ligger numera på 
Kommunstyrelsen 

58. Planering av 
bebyggelsestruktur så 
att transportbehovet 
minimeras och så att 
resandet med 
kollektivtrafik, gång 
och cykel främjas.  

Tu, Ks God bebyggd miljö Tas bort. Ersätts av ny 
åtgärd "Utveckla och främja 
cykeltrafiken" 

75. 
Energieffektivisering 
av gatubelysning 

Tu  God bebyggd miljö Tas bort. Ingår istället i 
redovisningen av åtgärd 
"Energieffektivisering 
tekniska kontorets 
verksamhet" 

77. Genomföra 
åtgärder enligt gång- 
och cykelvägplanen 

Tu God bebyggd miljö Tas bort, ingår i ny åtgärd 
"Utveckla och främja 
cykeltrafiken" 

78. Insamling av 
organiskt matavfall 
och fastighetsnära 
insamling 

Tu God bebyggd miljö Tas bort. Ansvaret ligger på 
SÅM  
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Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
86. Skötsel av det 
kommunala 
naturreservatet 
Östermoskogen 

Tu Ett rikt djur och växtliv Genomförd 

87. Inventering av 
träd i tätorter 

Tu Ett rikt djur och växtliv Genomförd 

88. Utveckla 
upphandlingen 

Alla 
nämnder 
och 
styrelser 

Verksamhetsutveckling Genomförd så som den är 
skriven. Ersätts av ny åtgärd 
"Upphandling med 
miljöfokus" som riktar sig 
till upphandlingsenheten och 
Kommunstyrelsen 

89. Utveckla e-
samhället 

Alla 
nämnder 
och 
styrelser 

Verksamhetsutveckling Ta bort. Åtgärden kvarstår 
för Ks när det gäller digitalt 
tjänsteutbud och 
fiberutbyggnad. Texten om 
att minska 
pappersanvändningen vävs 
in i åtgärden Förbygga 
avfall.  

90. Utveckla och 
använda 
beställningssystemet 
för upphandlade varor 
och tjänster 

Alla 
nämnder 
och 
styrelser 

Verksamhetsutveckling Genomförd så som den är 
skriven. Ersätts av ny åtgärd 
"Upphandling med 
miljöfokus" som riktar sig 
till upphandlingsenheten och 
Kommunstyrelsen 

95. Öka kunskapen 
om miljö och i 
synnerhet energi och 
klimat 

Alla 
nämnder 
och 
styrelser 

Kommunikation och 
beteendeförändring 

Ta bort. En hel del arbete är 
genomfört och vi arbetar 
vidare med nya åtgärder och 
nytt fokus.  

3. (Tillägget till 
miljöprogrammet) 
Klimatrådets 
klimatskola 

Alla 
nämnder 
och 
styrelser 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Ej påbörjat och upplevs inte 
som rätt sätt att arbeta. Vi 
satsar istället på en digital 
miljöutbildning för alla 
anställda.  

7. (Tillägget till 
miljöprogrammet) 
Främjande av 
biogasutveckling och 
ökad utsortering av 
matavfall 

Ks, Tu Begränsad 
klimatpåverkan 

Ta bort. Är till stor del 
genomförd och det som inte 
är genomfört finns kvar i 
andra åtgärder om biogas. 
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Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
9. (Tillägget till 
miljöprogrammet) 
Ökad återvinning av 
avfall 

Tu God bebyggd miljö Ta bort. Ansvaret ligger på 
SÅM 

9. (Tillägget till 
miljöprogrammet) 
Framtagande av VA-
plan  

Tu Ingen övergödning Ta bort, ingår i ny åtgärd 
"Förvaltningsövergripande 
VA-plan" 

11. (Tillägget till 
miljöprogrammet) 
Samverkan för ökad 
tillämpning av annan 
metod än schaktning 
och deponering vid 
sanering 

Tu Giftfri miljö Ta bort, ingen utbildning har 
eller kommer att erbjudas 
från Länsstyrelsen. 
Bevakning av nya tekniker 
sker inom tekniska kontorets 
ordinarieverksamhet. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Miljöstrateg 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Delårsbokslut 2018-08-31 för teknisk verksamhet,  
dnr TU 2016/093 
 
Tekniska utskottets beslut 
Ändra måluppfyllelsen för mål 1.1 till uppfyllt med 50%. 
 
I övrigt godkänna redovisningen av delårsbokslut per den 2018-08-31 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. 
 

RESULTATRÄKNING, TKR Prognos 

2018 

Budget 

2018 

Avvikelse 

2018 

Delår  

201808 

Delår  

201708 

Verksamhetens intäkter +25 000 +30 719 -5 719 +16 039 +27 860 

Verksamhetens kostnader -40 464 -45 032 4 368 - 26 567 -35 977 

Verksamhetens 

nettokostnader 

-15 464 -14 313 -1 351 -10 528 -8 117 

Finansiella kostnader -6 156 -5 891 -265 -4 104 -3 500 

Avskrivningar -9 143 -8 759 -384 -6 095 -5 712 

Resultat efter avskrivningar -30 763 -28 963 -2 000 -20 727 -17 329 

Kommunbidrag +29 563 +28 963 600* +19 285 +19 143 

ÅRETS RESULTAT -1 200 0 -1 200 -1 442 +1 814 
*Avser beslutat (KS) uttag från fond för vinterväghållning 

 
Ekonomisk och verksamhetsanalys programområden 
Tekniska utskottets budget för helåret bedöms ge ett negativt resultat, -
1200tkr. Den största och enskilda anledningen är vinterväghållningen inom 
program 415 som har överskridit årsbudgeten för första halva 
vinterperioden. Det finns beslut på uttag av fonderade medel + 600tkr för att 
mildra effekten av det negativa resultatet inom vinterväghållningen. Denna 
budgetförstärkning är medtagen i helårsprognosen. 
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Det är svårbedömt hur stor belastning vinterväghållningen utgör för 
perioden oktober–december. För prognosen helår har årsmedelvärde använts 
för att bedöma kommande periods kostnader. Det finns också mindre 
avvikelser i övriga program, både positiva och negativa som i stort uppnår 
en positiv resultat, + 200 tkr. 
 
Förslag på sammanträdet 
Ordförande föreslår att måluppfyllelsen för mål 1.1 ändras till 50%. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan godkänna redovisningen med 
den ändringen, och finner den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Ekonomichefen 
Teknisk chef 
Diarium 
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Detaljplan för Ljungdala 10 och 14, dnr TU 2018/047 
 
Tekniska utskottets beslut 
Inte lämna några synpunkter på föreslagna detaljplan för Ljungdala 10 och 

14. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-22 att godkänna 

samrådsredogörelsen och skicka ut detaljplanen för granskning. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på Ljungdala 10 samt 

att legalisera bostadsbebyggelsen på Ljungdala 14 som i dagsläget strider 

mot detaljplan, då befintlig detaljplan tillåter samlingslokal. 

 

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

bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kanslienheten 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

VA-chef 

Diarium 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-09-18 §95 TU 2018/056 17(23) 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Yttrande på medborgarförslag – hastighetsdämpande 
åtgärder på Bondstorpsvägen i Vaggeryd, dnr TU 
2018/056 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med hänvisning till 

tekniska utskottets svar. 

 

Föra en dialog med Polismyndigheten om utökade hastighetskontroller i 

kommunen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2018-04-09 med förslag om 

hastighetsbegränsande åtgärder på Bondstorpsvägen med hänvisning till 

tidigare insänt medborgarförslag 2017-01-04. 

 

I samband med att nya detaljplaner håller på att tas fram för bostadsområden 

västerut ska ett förslag om att flytta ut tätortsgränsen också tas fram. Detta 

innebär att gränsen för 50 km/timme kommer läggas längre västerut.  

 

Trafiksäkerheten kommer allmänt att ses över i samband med kommande 

trafiksäkerhetsprogram. I trafiksäkerhetsprogrammet kommer skyltad 

hastighet, hastighetsdämpande åtgärder, åtgärder för oskyddade trafikanter 

m.m. hanteras med generella åtgärdsförslag där kommunen är väghållare. 

 

Förslag på sammanträdet 
Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår att tekniska kontoret tar kontakt med 

Polismyndigheten för en dialog med dem angående utökade 

hastighetskontroller. 

 

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

medborgarförslaget, och finner det bifallet. 

 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Stig-Göran Hultsbos 

förslag, och finner det bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag - muddra Lagan vid 
Strömbergsvägen, dnr TU 2018/068 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget om muddring av 

Lagan genom Vaggeryds tätort. 

 

Reservation 
Kent Williamsson (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2018-05-24 med förslag att Lagan 

muddras vid Strömbergsvägen i Vaggeryd. Kommunstyrelsens 

tjänstemannaberedning överlämnade 2018-06-12 ärendet till tekniska utskottet 

för förslag på svar till kommunstyrelsen. 

 

Tekniska utskottet har i år påbörjat arbetet med utvecklingsprogram 

vattennära mötesplatser vilket omfattar ett stort arbete med att synliggöra och 

tillgänglighetsförbättra markområdena kring Lagan genom stora delar av 

kommunen. 

 

Programmet omfattar inte direkta åtgärder i Lagans vattenfåra, vilket kräver 

andra typer av utredningar och tillstånd. Tekniska kontoret beräknar att en 

utredning om muddring av Lagan med underlag för tillståndsprövning skulle 

kunna genomföras till en kostnad av omkring 400 tkr. Tekniska kontoret anser 

att en sådan utredning måste omfatta hela Lagans utbredning genom 

Vaggeryds tätort för att vara meningsfull. 

 

Förslag på sammanträdet 
Ordförande och Stig-Göran Hultsbo föreslår att förslaget avslås. 

 

Kent Williamsson (S) föreslår bifall till medborgarförslaget och att medel 

begärs av budgetberedningen. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om avslag, och 

finner det bifallet. 

 

Kent Williamsson (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Samverkansavtal – Gång- och cykelväg längs väg 806, 
Skillingaryd Tallnäs/Tofteryd, dnr TU 2007/394 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att godkänna samverkansavtalet mellan 

Trafikverket och Vaggeryds kommun för gång- och cykelväg längs väg 806, 

Skillingaryd Tallnäs/Tofteryd. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket begär ett undertecknat samverkansavtal mellan kommunen och 

väghållaren för att få tillstånd att anlägga planerad gång- och cykelväg. 

Avtalets syfte är att reglera ansvar och kostnader mellan parterna. 

 

Gång- och cykelvägen kommer i huvudsak att förläggas utanför statligt 

vägområde. På några begränsade avsnitt kommer dock GC-vägen, av 

utrymmesskäl, att överlappa statligt vägområde och avskiljs då från väg 806 

med GCM-stöd. Efter färdigställande kommer gång- och cykelvägen ha 

kommunalt huvudmannaskap. Efter färdigställande har Trafikverket fortsatt 

vägrätt men ansvarar inte för gång- och cykelväg inom vägområdet. 

Kommun ansvarar för alla kostnader för gång- och cykelvägen inkluderat 

Trafikverkets kostnader för åtgärder och bevakande projektledare. 

 

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

bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Sammanträdesplan 2019 för tekniska nämnden,  
dnr TU 2018/080 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna förslag på sammanträdestider under 2019 för tekniska nämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottets sammanträden planeras årsvis främst utifrån 

kommunens budget- och bokslutsarbete. Kommunledningskontoret 

efterfrågar traditionellt nämndernas sammanträdesplan i september varje år. 

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om att ombilda tekniska utskottet till 

teknisk nämnd från och med 2019 föreslås tekniska utskottet att fastställa 

tekniska nämndens sammanträdes datum preliminärt för fastställande på 

nämndens första sammanträde. 

 

Tekniskt nämnden föreslås ha följande ordinarie sammanträdesdagar under 

2019 med start klockan 13:00: 

 

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

Ti 22 Ti 5 Ti 9 Ti 14 Ti 11 Ti 17 Ti 22 Ti 3 

Heldag 

med 

verksam-

hetsinfor

mation 

Bok-

slut 

 Delår 

Budget- 

äskande 

 Delår 

Invester

ingar 

Pro-

gram-

budget 

 

 

 

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

bifallet. 

 

Protokollet ska skickas till 
Kanslienheten 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

VA-chef 

Diarium 
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Förvaltningsinformation, dnr TU 2018/001. 
 

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

 

Sammanfattning av ärendet  
 Förbättringsarbetet kring grävtillstånd, TA-planer, tillsyn och lokala 

trafikföreskrifter 

 Långtidsparkeringar i Skillingaryd och Vaggeryd 

 Parkeringsplatser i Skillingaryd 

 Skogsintäkt Stigamo 

 Bevattningsförbud 

 Reglemente 

 

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 2018-06-05 §153 Markupplåtelseavtal gång- och 

cykelväg Skillingaryd-badplatsen vid Linnesjön, dnr KS 2007/394. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 §106 Parlamentariska gruppens förslag 

till förändringar inför mandatperioden 2019-2022, dnr KS 2018/138. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 §107 Budgetuppföljning per april 2018, 

dnr KS 2018/007. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 §109 Riktlinjer för ekonomistyrning och 

god ekonomisk hushållning, dnr KS 2018/075. 
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 §110 Strategisk plan och budget 2019-

2021, dnr KS 2018/012. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-06-27 §111 Samråd kring cykling i och 

kring Hok, dnr KFN 2018/052. 
 Kommunstyrelsens tjänstemannaberednings remiss 2018-07-02 om 

medborgarförslag – 40 som bashastighet i villaområden, dnr KS 2018/174. 
 Kommunstyrelsens tjänstemannaberednings remiss 2018-07-02 om 

medborgarförslag – gallring av skogsparti mellan Ahlshultsområdet och Storgatan 
i Skillingaryd, dnr KS 2018/175. 

 Kommunstyrelsens tjänstemannaberednings remiss 2018-07-02 om 
medborgarförslag – placera soptunna för hundbajspåsar vid parkeringen 
Hjortsjöns camping, dnr KS 2018/169. 

 Kommunstyrelsens tjänstemannaberednings remiss 2018-07-02 om 
medborgarförslag – åtgärda problemet med mopedtrafik i hög hastighet mellan 
Hjortsjöns camping och Fenix, dnr KS 2018/171. 

 Kommunstyrelsens beslut 2018-08-15 §175 Medborgarförslag – gör 
gångfartsområdet större i Vaggeryds centrum, dnr KS 2018/094. 

 Kommunstyrelsens beslut 2018-08-15 §178 Medborgarförslag – placera farthinder 
på Grindstensvägen i Vaggeryd, dnr KS 2018/098. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-22 §190 Medborgarförslag – 
inför cykelpumpar i våra tätorter, dnr KS 2017/186. 

 Kommunstyrelsens beslut 2018-09-05 §202 Medborgarförslag – inför 
cykelpumpar i våra tätorter, dnr KS 2017/186. 

 Kommunledningskontorets remiss 2018-09-17 med Motion – Utveckling av 
friluftsområdet Movalla, dnr TU 2018/083. 

 Kommunledningskontorets remiss 2018-09-18 med Medborgarförslag – Inför 
farthinder eller fartkontroll på centrala delar av Storgatan i Skillingaryd, dnr TU 
2018/084. 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-09-18 §100 TU 2018/002 23(23) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

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