
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 1(45) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 8 november 2017 
kl. 09:00-17:30 
Sammanträdet ajourneras mellan 12:15-13:00 för lunch 

Beslutande Gert Jonsson, (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Allan Ragnarsson (M) 
P O Toftgård (C), tjg. ersättare för Maritha Bengtsson (KD), §§ 199-202 
Maritha Bengtsson (KD), §§ 203-229 
Thomas Axelsson (KD) 
Ulf Abrahamsson (C) 
Jerry Karlsson (L) 
Pelle Philip (C), tjg. ersättare för Kristin Stark (MP), §§ 199-202 
Stig-Göran Hultsbo (MP), tjg. ersättare för Kristin Stark (MP), §§ 203-229 
Roger Ödebrink (S) 
Kenneth Åberg (S) 
Annelie Borgström (S) 
Klas Gustavsson (V), tjg. ersättare för Lennart Karlsson (-) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 

Övriga 
närvarande 

Annika Hedvall, kommundirektör 
 Michael Anderberg, AME, § 200 
 Anna Gradeen, AME, § 200 
 Rikard Larsson, VD Vaggeryds Energi AB, § 201 
 Patrik Kinnbom, näringslivschef, § 201 
 Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare, § 202 
 Madeleine Larsson, vikarierande miljöstrateg, §§203-204 
 Hanna Grönlund, planarkitekt, § 204 
 Jörgen Hansson, ekonomichef, §§ 205-210  
 Christer Holmgren (M), ej tjg ersättare 
 P O Toftgård (C), ej tjg. ersättare, §§ 203-223 
 Pelle Philip (C), ej tjg. ersättare, §§ 203-229 
 Ann-Katrin Löfstedt (M), ej tjg. ersättare 
 Tommy Ottosson (S), ej tjg. ersättare, §§ 199-204 

Utses att justera Ulf Abrahamsson (C) Paragrafer 199-229 

Justeringens 
plats   och tid 

Kommunledningskontoret, tisdagen den 14 november 2017 klockan 16.00 

Underskrifter 
Sekreterare  

Rose-Marie Moberg 

Ordförande 

Gert Jonsson 

Justerande 

Ulf Abrahamsson 
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 Utdragsbestyrkande 
  

 
 ANSLAG / BEVIS 

 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 
 

 
Sammanträdesdatum 2017-11-08 Paragrafer 199-229 

 Anslaget sätts upp 2017-11-15 Anslaget tas ner 2017-12-07 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Rose-Marie Moberg 
 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen 
Vaggeryds kommun 2017-11-08 

Ärende § 205 Ärende § 219 Ärende § 224 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 3 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
ORDINARIE (M) 
Gert Jonsson 1 1 1 
Allan Ragnarsson 1 1 1 
ERSÄTTARE (M) 
Christer Holmgren 
Ann-Katrin Löfstedt 
ORDINARIE (KD) 
Maritha Bengtsson 1 1 1 
Thomas Axelsson 1 1 1 
ERSÄTTARE (KD) 
Jenny Larsen 
ORDINARIE (C) 
Ulf Abrahamsson 1 1 1 
ERSÄTTARE (C) 
Pelle Philip 
P O Toftgård 
ORDINARIE (L) 
Jerry Karlsson 1 1 1 
ERSÄTTARE (L) 
Sven-Olov Carlsson 
ORDINARIE (MP) 
Kristin Stark 
ERSÄTTARE (MP) 
Stig-Göran Hultsbo 1 1 1 
ORDINARIE (S) 
Kenth Williamsson  1 1 1 
Roger Ödebrink  1 1 1 
Kenneth Åberg  1 1 1 
Annelie Borgström  1 1 1 
ERSÄTTARE (S) 
Roger Antonsson 
Tommy Ottosson 
Ulrika Åberg-Juul 
Besim Matoshi 
ORDINARIE (V) 
Lennart Karlsson (-) 
ERSÄTTARE (V) 
Klas Gustavsson  1  1 1 
ORDINARIE (SD) 
Jan-Olof Svedberg 1  1  1 
ERSÄTTARE (SD) 
Jan-Erik Aronsson 
SUMMA 7  5 1 11  2 12  1 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande 
ändringar: 

Tillkommande ärenden: 

- Överklagande av Trafikverkets föreskrift gällande väg 30, Jönköpings 
län 
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Information om Arbetsmarknadsenheten (AME) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Anderberg och Anna Gradeen från arbetsmarknadsenheten (AME) 
har inbjudits till dagens sammanträde för att ge en information om 
arbetsmarknadsenhetens verksamhet samt en ekonomisk redovisning.  
 
Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor. 
 
En fördjupad ekonomisk redovisning kommer att ske på arbetsutskottets 
extra sammanträde den 13 december på AME. 
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Presentation av ny VD för Vaggeryds Energi AB och ny 
Näringslivschef  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tjänsterna som VD för Vaggeryds Energi AB och Näringslivschef är nu 
tillsatta. 
 
Rikard Larsson ny VD för Vaggeryds Energi AB presenterar sig. 
Patrik Kinnbom ny Näringslivschef presenterar sig. 
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Information KKiK 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges beslutade den 30 mars 2015 att gå med i SKLs 
nätverk Kommunens kvalitet i korthet, KKiK samt vikten av ett fortsatt 
arbete/implementering sker kring tidigare beslut med fokus på ”ständiga 
förbättringar” som en förutsättning för införandet av KKiK. 

Ärendet blev inför beslutet ovan ekonomiskt belyst ur effektivitetssynpunkt 
vad gäller framtagande av underlag. 

År 2015 deltog Vaggeryds kommun för första gången i KKiK och hade 
förutsättningar att delta med underlag till 34 av de 40 måtten, och resultatet 
från 2015 års deltagande redovisades i kommunfullmäktige i november 
2016. 

År 2016 deltog Vaggeryds kommun för andra gången och hade 
förutsättningar att delta med underlag till 36 av de 40 måtten, varav 32 är 
med i den nationella rapporten. 

En övergripande analys av de mått som fanns inlevererade för både år 2015 
och 2016 presenterades för kommunfullmäktige maj 2017. 
Vaggeryds kommun beställer även Servicemätning och SCB 
medborgarundersökning som levererar mått till KKiK. Vaggeryds kommun 
deltar även i nationella Öppna jämförelser av SKL inom en rad områden 
som också levererar in till KKiK. 

• Servicemätning: År 2013, 2015 och 2017 har Vaggeryds kommun 
deltagit i en servicemätning, genomförd av ett externt företag 
ramupphandlad av SKL 
Tre av måtten i KKiK härrör från denna servicemätning. 2017 års 
mätning jämförs med 2016 års resultat från övriga kommuner 

• SCB medborgarundersökning: Vartannat år sedan 2006 genomförs en 
medborgarundersökning av SCB. Två av måtten i KKiK härrör från 
denna undersökning, senast genomförd 2016. 

• SKL Öppna jämförelser bl.a. inom äldreomsorg, grundskola samt 
gymnasium. 16 av måtten i KKiK härrör från Öppna jämförelser. 

 
 forts.  
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Ett arbete pågår i en analysgrupp med att skapa beslutsunderlag till vilka 
mått som är lämpliga att målsätta, samt vilka kompletterande mått som skall 
till för att ge en bra helhetsbild. En mätverkstad är under uppbyggnad där 
samtliga ovanstående mått finns med, men även interna kompletterande 
mätningar, i syfte att från 2018 kunna ge aggregerade bilder av nuläge och 
utveckling. Mätverkstaden ger en flexibilitet i vilka områden som är viktiga 
att lyfta olika år. 

Resultatet för KKiK 2017 analyseras och presenteras under november-
december 2017 i relation till den egna utvecklingen. 
I januari 2018 anländer en nationell rapport som skall ge underlag för analys 
av Vaggeryds kommun i jämförelse med andra kommuner. 

En kort summering av resultatet: 
Resultat i KKiK kopplat till kommunfullmäktiges övergripande mål visar att 
det är en positiv utveckling i relation till kommunfullmäktiges mål  
1 a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och 
verka i samt för kommunfullmäktiges mål 2 a) Kommunens verksamheter 
ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. 
Vad gäller kommunfullmäktiges mål 7 Kommunens elever ska lämna skolan 
med godkända betyg, syns en ojämn/negativ utveckling. 
För de KKiK mått som relaterar till kommunfullmäktiges mål 6 Politiken 
ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet, är inte analysen 
klar. Orsaken är att SKL signalerar osäkerhet i nationellt underlag för dessa 
mått, då kommuner inte rapporterar in siffror på ett standardiserat sätt, både 
när det gäller kostnader och intäkter, men även när det gäller beräkning av 
antal brukare i ex. särskilt boende. Flera mått i KKiK har ingen koppling till 
något fullmäktigemål, och KKiK kan inte heller användas som enskild 
tolkning av måluppfyllelsen, då alla verksamheter/områden inte belyses i 
KKiK.  

Det pågår ett arbete med att komplettera KKiK med andra kvalitetsmått, 
dels urval av befintliga mätningar men det behövs också en bredare bild av 
hur kommunens kvalitet upplevs. Det skall bl.a. undersökas om SKL ÖJ 
Insikt, mätning av kommunens myndighetsservice, kan vara ett lämpligt 
komplement.  

Samtliga mått utom tre som kommunen rapporterar in är klara. Vi kommer i 
stort sett ha ett komplett deltagande i år, till skillnad från 
föregående två år. Tjänstemännens analys pågår, och politisk reflexion 
kommer efterfrågas och kommuniceras i början på året till invånare och 
medarbetare, i samband med att den nationella rapporten presenteras. 

Beslutsunderlag 
Information resultat KKiK 2017 status 20171104 
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Beslut om att inrätta projekt med fokus på utbyte av 
fordonsflotta till fossilbränslefria fordon 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att inrätta ett 

projekt med fokus på utbyte till fossilbränslefria fordon och fordons-
samordning. 

2. En extra resurs tas in för att fram till årsskiftet 2018/2019 samordna 
fordonsutbytet samt arbetet med ny grönstrukturplan. 

3. Kostnaden på 490 tkr finansieras av medel från kommunstyrelsens 
utvecklingsprojekt ur 2018 års budget. 

4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över möjligheten att söka 
statliga medel till projektet. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningar och bolag har under våren tagit fram utbytesplaner för hur de 
preliminärt planerar att förändra fordonsflottan som ett steg i att försöka 
uppnå  målen 50 % fossilfria fordon och 75 % miljöbilar till år 2020. 
Utbytesplanerna är dock inget som garanterar måluppfyllelse och frågan 
behöver vidare arbete.  
 
För att säkerställa uppfyllelsen av målen inom Begränsad klimatpåverkan 
föreslås ett särskilt fokus på fordonssamordning och utbyte till 
fossilbränslefria fordon som hanteras i projektform. Det slutgiltiga resultatet 
från projektet kommer att vara ett förslag kring hur kommunen skapar en 
kvalitetssäker process för framtida fordonshantering och en stabil utveckling 
mot en fossilfri fordonsflotta. Projektet pågår under hösten 2017 till 
årsskiftet 2018/2019.  
  
Projektet delas in i tre delar; 
1.Nulägesanalys för att beskriva förutsättningar att klara målen genom 
utbytesplanen och utredning kring rutiner vid fordonshantering 
2. Stödfunktion och koordination i fordonsfrågan 
3. Utvecklingsförslag för framtida hantering och organisation av fordonen 
 
Beslutsunderlag  
Projektplan för utbyte av fordonsflotta till fossilbränslefria fordon 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-06 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 204 
 forts. 
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Vikarierande miljöstrateg Madeleine Larsson redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyren beslutar om att upprätta Grönstrukturplan för Vaggeryds 
kommun enligt kommunledningskontorets förslag med tillägget att även 
Byarum ska tas med i planen. Grönstrukturplanen ska godkännas av 
kommunstyrelsen och fungera som ett planeringsunderlag till hjälp för 
framtida kommunala ställningstaganden, avvägningar och beslut.  
 
Reservation 
Ulf Abrahamsson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för 
eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Projektets målsättning är att ta fram ett planeringsunderlag, en 
grönstrukturplan, som föreslås beskriva kommunens gröna strukturer 
övergripande samt att ta fram förslag för åtgärder i kommunens fem tätorter. 
Utgångspunkt är att få med grön infrastruktur och ekosystemtjänster som 
nya perspektiv. Grönstrukturplanen ska fungera som planeringsunderlag och 
kommer inte ersätta de beslutade tematiska tilläggen Grönplan för 
Skillingaryd och Grönplan för Vaggeryd i detta skede.   
Beslutsunderlag  
Miljöprogram Vaggeryds kommun beslutad 2014-09-29 av 
kommunfullmäktige 
Målområde 15, God bebyggd miljö, åtgärd 55- revidera 
grönstrukturplanerna samt Tillägg till Miljöprogram, Åtgärdsprogram 
Hälsans miljömål åtgärd 5 och 6. 
Strategiskt Boendeutvecklingsprogram del 3, Handlingsplan. Mål -Hållbar 
boendeutveckling, åtgärd 13. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-06 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 205 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund och vikarierande miljöstrateg Madeleine 
Larsson föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Åberg (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag med tillägget att även Byarum ska tas med i planen. 
 forts. 
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Stig-Göran Hultsbo (MP), Maritha Bengtsson (KD), Thomas Axelsson 
(KD), Kenth Williamsson (S), Gert Jonsson (M) och Annelie Borgström (S) 
föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag, Ulf Abrahamssons förslag och Kenneth Åbergs tilläggsförslag. 
 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag och Ulf Abrahamssons 
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Härefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan bifalla Kenneth 
Åbergs tilläggsförslag om att även Byarum ska tas med i planen och finner 
det bifallet. 
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Taxor 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2018 års taxor. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet avseende 
hemsjukvårdsavgift enligt skriftlig reservation. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna får en protokollsanteckning till protokollet  
gällande avgiftshöjning för lunch i servering och höjda avgifter för 
gruppverksamheten i sim- och sporthallarna. 

Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunallagen får kommunen ta ut avgifter och taxor. I separat 
handling ”Taxor och avgifter 2018” finns förslag till taxor och avgifter för 
2018. 

Kommunens avgifter och taxor bereds dels i respektive nämnd och dels 
inom ramen för kommunens budgetprocess.  

Beslutsunderlag  
Taxor och avgifter 2018 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-10 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 217 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till förslaget till taxor 2018 förutom 
införande av en hemsjukvårdsavgift på 250 kr. Istället föreslår han att den 
verksamheten ska vara avgiftsfri. 

Socialdemokraterna vill ha en protokollsanteckning gällande avgiftshöjning 
för lunch i servering och höjda avgifter för gruppverksamheten i sim- och 
sporthallarna. 

forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Kenth Williamssons förslag och ställer förslagen mot varandra 
och finner att arbetsutskottets förslag antas. 

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag 

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 

Kommunstyrelsen beslutar, med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster och 1 ledamot 
som avstår från att rösta, att bifalla arbetsutskottets förslag. 



KS den 8 november 2017

, KS ärende 9



KS den 8 november 2017

, KS ärende 9
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Programbudget 2018 för räddningstjänstens 
verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar programbudget för 2018 för räddningstjänstens 
verksamhet. Dokumentet innehåller nämndens prioriterade mål samt 
fördelning av nämndens ekonomiska ram på programområden. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 juni 2017 om 
Strategisk plan och budget för 2018-2020. Budgeten tydliggör de 
ekonomiska förutsättningarna samt lyfter fram de mål och uppdrag som är 
särskilt prioriterade i kommunen och/eller specifikt i en enskild nämnd. 
Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga 
styrdokument. I SPB18-20 ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa 
förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla målen.  

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har Räddningstjänsten i 
programbudget för 2018 prioriterat de mål som berör nämnden och som ska 
fokuseras kommande år utöver ordinarie verksamhet. Likaså har de 
ekonomiska justeringar som beslutats i SPB18-20 fördelats vidare till rätt 
programområde.  

Räddningstjänsten har en investeringsverksamhet inom ramen för nämndens 
ansvarsområde. Dessa investeringsprojekt finns upptagna och beslutade i 
SPB18-20 som antogs den 26 juni i kommunfullmäktige.  

Efter att kommunstyrelsen tagit beslut om programbudget 2018, tar 
förvaltningen vid och arbetar in mål och uppdrag i sina verksamhetsplaner. 

Beslutsunderlag  
Programbudget 2018 för Räddningstjänstens verksamhet 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2017-10-10 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 218 
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Programbudget 2018 för kommunstyrelsens 
verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta programbudget 2018 för 
kommunstyrelsens verksamheter. Dokumentet innehåller nämndens 
prioriterade mål samt fördelning av nämndens ekonomiska ram på 
programområden.  

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig reservation. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 juni 2017 om 
Strategisk plan och budget för 2018-2020. Budgeten tydliggör de 
ekonomiska förutsättningarna samt lyfter fram de mål och uppdrag som är 
särskilt prioriterade i kommunen och/eller specifikt i en enskild nämnd. 
Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga 
styrdokument. I SPB18-20 ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa 
förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla målen.  

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har kommunstyrelsen i 
programbudget för 2018 prioriterat de mål som berör nämnden och som ska 
fokuseras kommande år utöver ordinarie verksamhet. Likaså har de 
ekonomiska satsningarna i SPB18-20 fördelats vidare till rätt 
programområde. Bland de satsningar som gjorts till ramen kan nämnas 100 
tkr till kommunfullmäktige för införandet av webbsändningar vid 
sammanträden, 100 tkr för att täcka förtroendevaldas arvoden. KS politik 
förstärkts med 500 tkr. I syfte att finansiera eventuella merkostnader vid en 
successiv övergång till mer miljövänliga fordon (el/hybrid bränsle) har KLK 
tillförts 250 tkr. Ökad medlemsavgift om 100 tkr kopplat till 
primärkommunal samverkan (PKS) har likaså finansierats. Utöver ovan 
satsningar har ett antal ytterligare justeringar gjorts mellan programområden 
i syfte att bättre möta förväntad nettokostnad 2018 för respektive 
programområde. Bland annat har kommunens konto för utveckling, 
medlemsavgifter och samverkan inte haft budget motsvarande dessa 
utgifter. Likaså har kommunstyrelsens politiska verksamhet förstärkts 
ytterligare. Medel att stärka dessa delar har tagits från konton som bedöms 
få lägre utgifter än budgeterat, exempelvis försörjningsstöd.  

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 207 2017/012 15 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Kommunledningskontoret har genom kommunstyrelsen flera uppdrag i 
Strategisk plan och budget 2018-2020, likaså finns en omfattande 
investeringsverksamhet inom ramen för nämndens ansvarsområde. Dessa 
uppdrag och investeringsprojekt finns upptagna och beslutade i SPB18-20 
som antogs den 26 juni i kommunfullmäktige.  

Efter att kommunstyrelsen tagit beslut om programbudget 2018, tar 
förvaltningen vid och arbetar in mål och uppdrag i sina verksamhetsplaner. 

Beslutsunderlag  
Programbudget 2018 för kommunstyrelsens verksamhet 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 219 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 208 2017/012 16 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Programbudget 2018 för teknisk verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar programbudget 2018 för tekniska utskottets 
verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-26 Strategisk plan och budget för 
2018-2020. Budgeten tydliggör de ekonomiska förutsättningarna samt lyfter 
fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade i kommunen och/eller 
specifikt i en enskild nämnd. Dessa förutsättningar anger takten i vår strävan 
mot att uppfylla målen. 

Med utgångspunkt i Strategisk plan och budget 2018-2020 har tekniska 
utskottet i programbudget för 2018 prioriterat de mål som berör utskottet 
och som ska prioriteras kommande år utöver ordinarie verksamhet och 
fördela dem vidare till rätt programområde. 

Även tekniska utskottets investeringsverksamhet finns upptagna och 
beslutade i Strategisk plan och budget för 2018-2020. 

Efter att kommunstyrelsen fastställt programbudget för 2018 kommer 
tekniska kontoret arbeta in mål och uppdrag i sin verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
Programbudget 2018 för teknisk verksamhet 
Tekniska utskottets beslut 2017-10-24, § 100 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla tekniska utskottets 
förslag och finner det bifallet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 209 2017/012 17 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Programbudget för år 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner nämndernas beslutade mål och deras

konkretisering av hur de ska följas upp under 2018.

2. Kommunfullmäktige godkänner fördelning av central lönepott till
nämnderna utifrån genomförd löneöversyn 2017.

3. Kommunfullmäktige godkänner justering av nämndernas driftsramar
2017 avseende interna kapitaltjänstkostnader.

4. Kommunfullmäktige godkänner nämndernas beslutade fördelning av
medel på programområdesnivå för 2018.

5. Kommunfullmäktige godkänner nämndernas beslutade intern kontroll
plan 2018.

6. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 803 tkr från miljö- och
byggnadsnämndens beslutade driftsram i SPB18-20 till
kommunstyrelsens ekonomiska ram på grund av omorganisering.

7. Kommunfullmäktige beslutar att finansförvaltningens driftsram för
2018 förstärks med 2 924 tkr i syfte att finansiera SKLs nya
rekommendationer för persona-lomkostnadspålägg (PO-pålägg 2018).

8. Kommunfullmäktige beslutar att resultatbudget, finansbudget och
balansbudget för 2018 justeras utifrån ny skatteunderlagsprognos per
2017-09-28, vilket bland annat motsvarar en driftsbudgetram för 2018
om 768,5 miljoner kronor för nämnder och styrelser 2018.

9. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten,
skattefinansierad del, miljö- och byggnadsnämnden, ombudgeteras med
0,8 mnkr från 2019 till 2018.

10. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram
internbudget för 2018 och verksamhetsplan för 2018 utifrån
programbudget 2018.

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig reservation. 

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 209 2017/012 18 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Sammanfattning av ärendet 
Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 26 juni om Strategisk plan 
och budget 2018-2020 beslutar respektive nämnd om fördelning av 
tilldelade medel på så kallade programområden. Nämnderna beslutar också 
på vilket sätt man avser mäta/följa upp beslutade mål för 2018. Respektive 
nämnds Intern kontrollplan ingår också i handlingen. Programbudgeten i en 
nämnd utgör också i de flesta fall en övergripande verksamhetsplan för 
förvaltningscheferna. Kommunfullmäktige ser över och godkänner i detta 
ärende nämndernas programbudget för 2018. 

Beslutsunderlag 
Budgetberedningens anteckningar 2017-10-26 
Programbudget 2018 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-31 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
budgetberedningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla budgetberedningens 
förslag och finner det bifallet. 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 210 2017/259 19 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Överlåtelseavtal Vaggeryds kommun och 
kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö 
(SÅM) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå 
överlåtelseavtal med kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö 
(SÅM) enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo har 
beslutat att bilda ett kommunalförbund för att ombesörja kommunernas 
avfallsverksamhet enligt miljöbalken. I beslutsunderlaget framgår att ett 
överlåtelseavtal ska tecknas där tillgångar som tillhör avfallsverksamheten 
hanteras.  

Överlåtelsen baseras på anläggningsregister och balansräkning upprättad i 
samband med ordinarie bokslut 2017-12-31. Pågående investeringar köps av 
förbundet till ett pris som motsvarar nedlagda utgifter.  Tillgångarna i 
Vaggeryds kommun värderas i nuläget till 0 miljoner kronor, vilket 
motsvarar det bokförda värdet. Tillgångarna överlåts i befintligt skick. 

Överlåtelseavtalet reglerar också andra, i allt väsentligt ekonomi-
styrningsrelaterade frågor och situationer som uppstår i samband med att 
verksamheten övergår i ett gemensamt kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 
Bilaga A, Överlåtelseavtal för avfallsverksamheten mellan kommunerna 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo till kommunalförbundet 
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) 
Bilaga B, Beslut om att bilda förbundet 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 221 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet 

forts.. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 210 2017/259 20 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 211 2017/253 21 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Delegering av beslut gällande detaljplaner och 
områdesbestämmelser 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott: 
- Ge uppdrag att påbörja upprättandet av detaljplaner och 

områdesbestämmelser som är i enlighet med gällande översiktsplan eller 
som inte är av stor vikt eller principiell betydelse enligt 5 kap plan- och 
bygglagen.  

-  Besluta om att godkänna detaljplan- och områdesbestämmelsehandlingar 
för samråd och granskning enligt 5 kap plan- och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet  
Den parlamentariska gruppen har berett frågan om framtagande av 
detaljplaner och ser bland annat en ökad tydlighet i att detta strategiska 
arbete både uppdras och beslutas av kommunstyrelsen, i de fall en detaljplan 
inte av principiella skäl ska beslutas av kommunfullmäktige.  

Som myndighetsnämnd baserar miljö- och byggnämnden många av sina 
beslut på just detaljplaner. Genom ändringen skiljs instanserna åt. Följden 
blir att miljö- och byggnämnden istället blir remissinstans i framtagandet av 
detaljplaner.  

Parlamentariska gruppen föreslår att berörd del under miljö- och 
byggnämndens reglemente, rubrik 1.2 Delegering från kommunfullmäktige 
flyttas till kommunstyrelsens reglemente, § 9 Delegering från 
kommunfullmäktige.  

I föreslagen organisation framhåller den parlamentariska gruppen vikten av 
samarbete mellan förvaltningarna kring PBL. På förvaltningssidan kommer 
en risk- och konsekvensbedömning kring arbetsmiljö och handläggning att 
genomföras och inkluderas inför kommunstyrelsens hantering av ärendet.  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-10 § 098 att remittera ärendet till 
miljö- och byggnämnden för yttrande. 

Miljö- och byggnämnden meddelar i beslut 2017-06-27, § 136 att miljö- och 
byggnämnden inte har någon erinran mot förslaget. 

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 211 2017/253 22 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 § 130 att anta förslaget om att 
följande delegeringar från kommunfullmäktige flyttas från miljö- och 
byggnämnden till kommunstyrelsens reglemente:  
- anta, ändra eller upphäva detaljplan som inte är av stor vikt eller har 

principiell betydelse enligt 5 kap plan- och bygglagen.  
-  anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser enligt 5 kap plan- och 

bygglagen 

Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-07  
Arbetsutskottets beslut 2017-04-19, § 092  
Tjänsteskrivelse 2017-05-03, Riskbedömning  
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-10, § 098  
Miljö- och byggnämndens beslut 2017-06-27, § 136  
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-08-22, § 162  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-09-06, § 163 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-09 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 207 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-26 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
I ny tjänsteskrivelse daterad 2017-10-26 föreslås att kommunstyrelsen 
delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott: 
- Ge uppdrag att påbörja upprättandet av detaljplaner och 

områdesbestämmelser som är i enlighet med gällande översiktsplan eller 
som inte är av stor vikt eller principiell betydelse enligt 5 kap plan- och 
bygglagen.  

-  Besluta om att godkänna detaljplan- och områdesbestämmelsehandlingar 
för samråd och granskning enligt 5 kap plan- och bygglagen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunlednings-
kontorets förslag och finner det bifallet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 212 2017/282 23 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Köp av fastigheten Hasseln 7, Smedjegatan 3 i 
Skillingaryd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att remittera ärendet till berörda 
nämnder för att efterhöra intresset för fastigheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till Hasseln 7 har inkommit med förfrågan om Vaggeryds kommun 
är intresserad av att köpa fastigheten. 

Fastigheten har stor och strategisk potential för framtida samhällsnyttig 
verksamhet, dit kommunen kan placera/flytta kommunal verksamhet och 
frigöra ytor på andra platser i kommunen, som då kan exploateras. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att fastigheten ska köpas. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att ärendet remitteras till berörda 
nämnder för att efterhöra intresset för fastigheten. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget att remittera 
ärendet till berörda nämnder och finner det bifallet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 213 2017/007 24 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Socialnämnden – Återrapportering ”Handlingsplan för 
budget i balans 2017” 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens återrapportering om åtgärder 
för att nå en budget i balans 2017. 

Sammanfattning av ärendet  
Mot bakgrund av att socialnämnden vid årets första uppföljning redovisade 
ett prognostiserat underskott motsvarande 4,6 mnkr på helårsbasis för 2017 
beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2017-06-26 § 094 att 
socialnämnden skulle återkomma till kommunfullmäktiges sammanträde 
senast den 30 oktober 2017 med en plan innefattande åtgärder för att nå en 
budget i balans.  

I separat bilaga redovisas fyra åtgärder, aktiviteter, ansvar och ekonomisk 
effekt. 

Beslutsunderlag  
Socialnämndens beslut 2017-09-04, § 66 
Handlingsplan för budget i balans 2017 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-25 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 216 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 214 2017/220 25 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2017 – 
Jönköpings nämndemannaförening 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Jönköpings nämndemannaförening ett 
bidrag på 5 x 200 kronor till föreningens verksamhet för år 2017 enligt 
ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Jönköpings nämndemannaförening ansöker i skrivelse till Vaggeryds 
kommun, daterad 2017-09-15, om ett bidrag på 5 x 200 kronor till 
föreningens verksamhet för 2017 avseende de 5 nämndemän i Jönköpings 
tingsrätt vilka utses av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Jönköpings Nämndemannaförenings ansökan om bidrag daterad 2017-09-15 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-28 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 223 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 215 2017/261 26 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Kommunala tillkännagivanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunala tillkännagivanden ska annonseras 
i tidningarna Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter, nättidningen 
Skillingaryd.nu samt lokala tidningen Framme. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala tillkännagivanden ska ske genom anslag på kommunens 
officiella anslagstavla samt genom annonsering i ortspress. 

Kommunstyrelsen beslutade förra året att annonsering under 2017 ska ske i 
tidningarna Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter, nättidningen 
Skillingaryd.nu samt lokala tidningen Framme. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-09 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 224 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 216 2017/262 27 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 
2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden 2018 ska göras i tidningarna Jönköpings-Posten, Värnamo 
Nyheter och Finnveden.nu samt på webbtidningen Skillingaryd.nu och 
startsidan på kommuns webbplats.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen före december månads 
utgång besluta om i vilka tidningar som annonsering om kommun-
fullmäktiges sammanträden ska göras. Enligt beslut i kommunfullmäktige 
sker annonsering under 2017 i tidningarna Jönköpings-Posten, Värnamo 
Nyheter och Finnveden.nu samt på webbtidningen Skillingaryd.nu och 
startsidan på Vaggeryds kommuns webbplats. Vidare har kommun-
fullmäktige beslutat att ärendelista med de ärenden som ska behandlas vid 
det aktuella sammanträdet ska annonseras vid varje kungörelsetillfälle.  

Inför 2018 har kommunledningskontoret haft dialog med kommun-
fullmäktiges ordförande om att ärendelistan inte behöver vara med i 
annonserna, utan enbart en hänvisning till kommunens webbplats. Detta 
är en kostnadsbesparande åtgärd eftersom annonsutrymmet minskar.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-05 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 225 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) med instämmande av Stig-Göran Hultsbo (MP),  
Jan-Olof Svedberg (SD) och Roger Ödebrink (S) föreslår att ärendelistan 
ska vara kvar vid annonsering och därmed ska punkten två i beslutet utgå. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Kenth Williamssons m.fl. förslag och ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Kenth Williamssons m.fl. 
förslag. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 217 2017/264 28 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Gemensam Handlingsplan 2018 och Medborgarlöfte – 
Polismyndigheten i Jönköpings län och Vaggeryds 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den gemensamma planen mellan 
kommun och polis samt löftet till medborgarna med den föreslagna 
ändringen. Plan och löfte undertecknas av högsta representant från de två 
parterna polis och kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med handlingsplanen är att skapa en gemensam lägesbild och bättre 
förutsättningar till ett brottsförebyggande arbete.  
Handlingsplanen förankras hos såväl Polismyndigheten som kommunens 
högsta politiska nivå.  
2018 års handlingsplan är en lite mindre uppdatering och en större 
revidering kommer att ske inför 2019 då planen kommer att löpa mandatvis 
det vill säga över 4 år fortsättningsvis.  
Medborgarlöftet är sedan 2015 en utveckling av samverkan mellan polis och 
kommun. Det är en del av Polismyndighetens styrmodell och ett sätt för 
polisen att komma närmare medborgaren.  Ett medborgarlöfte är ett arbete 
eller åtgärd som främst polisen eller kommunen och polis tillsammans åtar 
sig att göra. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan 2018 
Medborgarlöfte inför 2018 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2017-10-03 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 227 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att en mindre ändring har gjorts i 
medborgarlöftet. Första punkten har ändrats till: ”Öka synligheten i centrala 
Skillingaryd och Vaggeryd. Prioriterade områden är Skillingaryds torg och 
bibliotek. Detta ska ske genom mer synlig polis på utsatta platser”. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
med den ändringen i medborgarlöftet och finner det bifallet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 218 2017/232 29 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Remissyttrande – Regional transportplan för 
Jönköpings län 2018-2029 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar kommunledningskontorets förslag till yttrande över 
regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029 som sitt eget med de 
föreslagna ändringarna. 

Sammanfattning av ärendet 
I förslag till nationell plan 2018-2029 är det mycket glädjande att se att 
planen lyfter fram elektrifiering och höjd hastighet på järnvägssträckan 
Värnamo-Jönköping/Nässjö som namngiven investering.  

I den regionala planen avsätts under planperioden 240 mkr till gång och 
cykel och 284 mkr till större väginvesteringar. Det är mycket positivt att 
satsningar görs för att främja och utveckla trafikmiljön för cyklister.  

Utan att göra särskilda prioriteringar av objekt anser Vaggeryds kommun att 
det ändå finns skäl att överväga en omprioritering för att överföra vissa 
medel från gång och cykel till väg, men tillsammans med kommunerna 
arbeta strategiskt för att ta tillvara chansen till kostnadseffektiva lösningar 
för GC-väg i samband med andra väginvesteringar. 

Beslutsunderlag 
PM Vaggeryds kommun 2017-10-09, Remissyttrande – Regional 
transportplan för Jönköpings län 2018-2029 
Samrådshandling, Regional transportplan för Jönköpings län 2018–2029 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-10 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 228 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Klas Gustavsson (V) föreslår följande tillägg i remissyttrandet: 
Under rubriken ”Vaggeryds kommun prioriterar” läggs punkt 5 till med 
följande innehåll: 
5. Förbifart Bondstorp länsväg 654:
Länsväg 654 mellan riksväg 26 och E4 är en väg som har hög andel tung 
trafik. Vägen går idag genom Bondstorps by. En förbifart skulle skapa en 
säkrare trafiksituation, underlätta samhällsutveckling i Bondstorp, skapa 
effektivare körning för yrkestrafiken och ge positiva miljökonsekvenser. 
Vaggeryds kommun ser goda skäl till att infoga förbifart Bondstorp i 
"Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029". 

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 218 2017/232 30 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till Klas Gustavssons tilläggsförslag. 

Allan Ragnarsson (M) föreslår att ett förtydligande görs i punkt 2 under 
rubriken ” Vaggeryds kommun prioriterar” innebärande att även 
vägsträckan Vaggeryd-Nässjö  behöver utvecklas för säkrare trafikmiljö. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
med de föreslagna ändringarna och finner det bifallet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 219 2017/211 31 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Inspel till regionens yttrande – Förslag till nationell 
plan för transportsystemet 2018-2029 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar kommunledningskontorets förslag till yttrande över 
nationell plan för transportsystemet 2028-2029 som sitt eget. 

Reservation 
Klas Gustavsson (V) och Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut till förmån för Klas Gustavssons förslag. 

Sammanfattning av ärendet  
Vaggeryds kommun har getts tillfälle att yttra sig över en remissversion av 
”Nationell plan för transportsystemet län 2018-2029”. 

I förslag till nationell plan 2018-2029 är det mycket glädjande att se att 
planen lyfter fram elektrifiering och höjd hastighet på järnvägssträckan 
Värnamo-Jönköping/Nässjö som namngiven investering. 

Kommunen ser också positivt på de planerade satsningarna på E4. 

För framtiden anser Vaggeryds kommun att regeringen ska besluta om 
byggnation av nya stambanor i enlighet med Sverigeförhandlingens förslag. 
Med alternativ finansiering finns möjligheter att en ny generation järnväg 
kan börja ge samhällsnytta redan år 2035. 

Beslutsunderlag  
PM Vaggeryds kommun, Inspel till regionens yttrande – Förslag till 
nationell plan för transportsystemet 2018-2029, 2017-10-09 
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, remissversion 
2017-08-31 
Bilaga, prioriterade brister och förslag till åtgärder per stråk 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-10 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 229 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Klas Gustavsson (V) föreslår att förslaget enligt Sverigeförhandlingen 
stryks i yttrandet. 

Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 219 2017/211 32 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller Klas 
Gustavssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Klas Gustavssons förslag och ställer förslagen mot varandra och 
finner att arbetsutskottets förslag antas. 

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Klas Gustavssons förslag 

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2. 

Kommunstyrelsen beslutar, med 11 Ja-röster mot 2 Nej-röster, att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 220 2017/266 33 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Bratteborgs Ryttarsällskap – Avtal för reglering av 
åtagande i samband med uppförande av stallbyggnad 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal mellan Vaggeryds 
kommun och Bratteborgs Ryttarsällskap som reglerar parternas åtaganden i 
samband med uppförande av stallbyggnad. 

Sammanfattning av ärendet  
Vaggeryds kommun är på gång att fatta beslut om ett bidrag till Bratteborgs 
Ryttarsällskap på 1 500 000 kr för uppförande av stallbyggnad på 
fastigheten Jorarp 1:22, i Bratteborg, som föreningen är en lagfaren ägare 
till. 

Stallbyggnaden är planerad att uppföras i anslutning till ridhuset och på av 
föreningen ägd mark.  

För att säkerställa kommunens kapitalinsats i den nya stallbyggnaden har ett 
förslag till avtal upprättats mellan kommunen och föreningen. Ett avtal som 
reglerar parternas åtaganden.  

Avtalet är i grunden lika det avtal som kommunfullmäktige godkände 
år 2002 och då som ett bidrag på 700 000 kr till Bratteborgs Ryttarsällskap 
för uppförande av ett ridhus.  

Beslutsunderlag  
Förslag till avtal mellan Vaggeryds kommun och Bratteborgs Ryttarsällskap 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-17 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 235 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 142 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) och Kenth Williamsson (S) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 221 2017/055 34 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Medborgarförslag – Gatubelysning utmed 
Smedjegatan från vägbulan i Fåglabäck till Attila 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens bifaller medborgarförslaget enligt tekniska

utskottets förslag, utifrån förslaget om gatubelysning, och uppdrar  
åt tekniska utskottet att föra dialog med kommande budgetberedning 
om ekonomiskt utrymme för genomförande av anläggande av 
gatubelysning utifrån förslagsställarens intentioner. 

2. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget enligt tekniska utskottets
förslag om mekanisk avdelare då den relativt låga trafikmängden inte
motiverar nyttan med avdelaren.

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2017-02-15 med förslag att anordna 
gatubelysning utmed Smedjegatan från vägbulan i Fåglabäck till Attila. 
Detta eftersom delning mellan gång/cykelbanan på sträckan endast består av 
linjemarkering i vägbanan. 

Gång- och cykelvägen utmed Smedjegatan anlades med lägre standard än 
normalt för det kommunala gång- och cykelvägsnätet med anledning av 
oklarheter i framtida utformning och markanvändning vid anläggnings-
skedet av vägen. Det råder fortfarande viss oklarhet hur den kommunala 
markanvändningen ska utvecklas i området. 

Tekniska kontoret anser dock att det finns ett behov av att öka upplevd 
trygghet och trafiksäkerhet på sträckan och föreslår att gatubelysning 
anläggs. Beräknad anläggningskostnad uppgår till ca 800 tkr. Investeringen 
medför en ökad driftskostnad på ca 10 tkr/år exkl. kapitaltjänstkostnad. 
Kapitaltjänsten motsvarar ca 40 tkr/år. 

Att bygga en fysisk barriär på sträckan bedöms däremot som ganska 
kostsamt i förhållande till trafikmängd och dess marginella effekt på 
trafiksäkerheten. Att bygga en fysisk avskiljning av fordonstrafiken 
beräknas till ca 200 tkr. Investeringen medför en ökad driftskostnad på ca 5 
tkr/år exkl. kapitaltjänstkostnad. Kapitaltjänsten motsvarar ca 15 tkr/år. 

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 221 2017/055 35 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat 2017-02-15 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 031 
Remiss till tekniska utskottet 2017-08-24 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-08-24, § 74 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 222 2017/111 36 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Medborgarförslag – Kommunal brygga på den 
kommunala badplatsen i Rolstorpasjön 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås i enlighet med kultur- och fritidsnämndens 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
2017 inkom ett medborgarförslag om kommunal brygga på den kommunala 
badplatsen i Rolstorpasjön. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2017-08-30, § 091 att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. Kultur- och 
fritidsnämndens ställningstagande till att avslå medborgarförslaget grundar 
sig på att nämnden saknar ekonomiska förutsättningar att klara de 
långsiktiga kostnaderna som det innebär att införskaffa, driva och sköta 
ytterligare en badplats med kommunal brygga. 

Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-04-18 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, § 051 
Remiss till kultur- och fritidsnämnden 2017-05-04 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-08-30, § 091 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-10-18, § 213 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 223 2017/208 37 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till tekniska utskottet för  
att bl.a. få med synpunkterna om en alternativ väg Duveled/Götarp, en 
förlängning av området söder om reningsverket samt för att arbetsgruppen 
som ska bildas för samverkan kring utvecklingsprogrammet utökas med 
ungdomsrådet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser vid Lagan 
har tagits fram. Utvecklingsprogrammet ska vara underlag för kommande 
åtgärder och aktiviteter för att synliggöra och tillgänglighetsförbättra Lagan 
genom Vaggeryds kommun enligt kommunstyrelsens mål. 
Utvecklingsprogrammet har skickats till berörda förvaltningar och externt 
enligt särskild sändlista. De inkomna remissvaren har sammanställts och 
kommenterats i särskild bilaga. Ändringar och kompletteringar har 
implementerats i en slutlig version av utvecklingsprogram för vattennära 
mötesplatser längs Lagan.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens programbudget för 2016, dnr KS 2016/012. 
Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 §74 att godkänna föreslagna plan, dnr 
TU 2016/066. 
Tekniska utskottets beslut 2016-10-20 §89 att godkänna information och 
uppdaterad plan. 
Tekniska utskottets beslut 2017-05-09 §45 information om utredningen 
kring att synliggöra och tillgänglighetsförbättra Lagan. 
Tekniska utskottets beslut 2017-06-13 §60 om remiss på 
utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser. 
Tekniska utskottets beslut 2017-08-24, dnr TU 2016/066 
om godkännande av remisshandling Utvecklingsprogram för vattennära 
mötesplatser längs Lagan med vissa redaktionella ändringar. 
Tekniska utskottets beslut 2017-10-24, § 97 att överlämna 
utvecklingsprogam för vattennära mötesplatser längs Lagan till 
kommunstyrelsen för fastställande. 
LONA-gruppens remissvar 2017-10-02 

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 223 2017/208 38 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet ingående och enas om att återremittera 
det till tekniska utskottet för att bl.a. få med socialdemokraternas synpunkter 
om en alternativ väg Duveled/Götarp och Thomas Axelsson (KD) förslag 
om en förlängning av området söder om reningsverket samt för att arbets-
gruppen som ska bildas för samverkan kring utvecklingsprogrammet utökas 
med ungdomsrådet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 224 2017/281 39 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Riktlinjer avseende ensamkommande ungdomar över 
18 år i asyl 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommundirektören ges i uppdrag att arbeta fram riktlinjer i enlighet

med socialnämndens fattade beslut 2017-10-26, avseende 
ensamkommande över 18 år i asyl. 

2. Medel för detta anvisas enligt tillfälligt statsbidrag för målgruppen,
1 260 927 kronor för 2017 samt 630 463 kronor för 2018.

3. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott delegation på att
fastställa riktlinjerna och att från socialnämnden överta ansvaret för att
tillgodose boendebehovet för ensamkommande i asyl som fyllt 18 år.

Reservation 
Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till 
förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna får en protokollsanteckning till protokollet enligt 
bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens beslutade 2017-10-26 att 
1. Alla ungdomar, som enligt Migrationsverket fyllt 18 år, prövas

individuellt huruvida behov av vård föreligger. 

2. Socialnämnden överlåter åt kommunstyrelsen att utreda och bedöma
förutsättningarna, för att i samverkan med civilsamhället finna
möjligheter, att främja en god livssituation för de ungdomar som går
från Vaggeryds kommuns HVB-hem till Migrationsverkets ansvar.

3. Socialnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att samverka med
civilsamhället för att lösa boendet för de ensamkommande som fyllt 18
år, men ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd. Innan det boendet är
ordnat bör Vaggeryds kommun tillhandahålla bostad.

4. Socialnämnden tillhandahåller bostad tills kommunstyrelsen fattar
beslut i ärendet som tillgodoser boendebehovet för ensamkommande
som fyllt 18 år.

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 224 2017/281 40 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

I enlighet med socialnämndens beslut behöver riktlinjer tas fram som 
reglerar ansvarsförhållanden och samverkan i relation till civilsamhället, 
samt hur en ekonomisk kompensation kan hanteras. Tillfälliga statsbidrag 
som finns tillgängliga för målgruppen är för 2017 1 260 927 kronor och för 
2018 630 463 kronor.  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2017-10-26, § 90 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-01 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Socialdemokraterna vill ha en protokollsanteckning till protokollet enligt 
bilaga. 

Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår avslag på kommunledningskontorets 
förslag. 

Maritha Bengtsson (KD) och Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller kommunledningskontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets förslag och Jan-Olof Svedbergs förslag och 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunledningskontorets 
förslag antas. 

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: 

Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag 
Nej-röst för bifall till Jan-Olof Svedbergs förslag 

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 3. 

Kommunstyrelsen beslutar, med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst, att bifalla 
kommunledningskontorets förslag. 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 225 2017/005 41 

Justering   Exp: Utdragsbestyrkande 

Information från kommundirektören 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen informeras om följande: 

1. Tjänst som samordnare för informationssäkerheten
Ärendet diskuteras och kommer att tas upp på arbetsutskottets
sammanträde den 6 december.

2. Kommunkompassen

3. Läget i Skillingaryd, ungdomsgäng skapar otrygghet
Information ges av vad som hänt och vilka åtgärder som vidtas.

4. GGVVs studieresa till Borås



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 226 2017/004 42 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 

1. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, protokoll från
förbundsstyrelsen 2017-10-08

2. Samråd om förslag till Verksamhetsplan med budget för
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

3. Fråga – OK med nya vindkraftverk i er kommun utan er tillstyrkan?
4. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut 2017-10-09, Tillstånd till

kameraövervakning, Region Jönköpings län, Länstrafiken
5. Länsstyrelsen Östergötland, protokoll 2017-09-21, Inspektion enligt

20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndaren i
Vaggeryds kommun

6. Tekniska utskottets beslut 2017-09-26, § 83, godkänna VA-plan
för de kommunala VA-verksamhetsområdena

7. Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige,
Handledning rörande cirkusbesök i europeiska städer

8. Trafikverket, brev om synpunkter gällande åtgärdsvalsstudier
Linköping-Malmö och Linköping-Borås

Vidare delges: 
- Entreprenörsregionens remissyttrande ”Förslag till nationell plan för 

transportsystemet 2018-2029 – N2017/05430/TIF  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-30 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 227 2017/003 43 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av 
delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande. 

1. Kameraövervakning, kommunledningskontoret, beslut 2017-10-20,
dnr KS 2017/018

2. Dispositionsrätt för småhustomt, kommunledningskontoret,
beslut 2017-10-27, dnr KS 2017/010

3. Tomtförsäljning, kommunledningskontoret, beslut 2017-10-16,
dnr KS 2017/010

4. Dispens för sotning i egen regi, räddningstjänsten,
beslut 2017-04-25, dnr Rtj 2017-000008
beslut 2017-10-12, dnr Rtj 2017-000036
beslut 2017-10-26, dnr Rtj 2017-000055

5. Brandskyddskontroll – föreläggande från brandskyddskontrollant,
räddningstjänsten,
beslut 2017-10-09, dnr Rtj 2017-000053
beslut 2017-10-20, dnr Rtj 2017-000057

6. Återkallande av dispens för sotning i egen regi på egen begäran,
räddningstjänsten,
beslut 2017-10-26, dnr Rtj 2017-000058

7. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,
beslut 2017-08-28, 2017-09-04, 2017-09-12, 2017-09-27,
dnr TU 2017/005

8. Upplåtelse av torgplatser, tekniska kontoret, beslut 2017-10-03
dnr TU 2017/006

9. Anläggningsavgift VA, tekniska kontoret, beslut 2017-09-20,
2017-09-18 dnr TU 2017/010

10. Strandskyddsdispens, miljö- och byggnämnden,
beslut 2017-09-26 § 171

Beslutsunderlag 
Liggare för delegationsbeslut 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-30 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 228 2017/001 44 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2017-10-18
2. Tekniska utskottet, protokoll 2017-09-26, 2017-10-24

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-30 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 229 2017/198 45 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Överklagande av Trafikverkets föreskrifter 
(TRVTFS 2017:15) och TRVTFS 2017:16 gällande 
väg 30, Jönköpings län 

Kommunstyrelsens beslut 
Vaggeryds kommun ställer sig bakom Sävsjö kommuns överklagan 
2017-11-02. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 20 oktober 2016 fattade Trafikverket beslut om sänkt hastighets-
begränsning på väg 30 mellan Kronobergs länsgräns och väg E4, trafikplats 
Stigamo, till 80 km i timmen mot dagens 90 km i timmen. Beslutet blev 
överklagat varpå regeringen beslutade att återremittera ärendet till 
Trafikverket för att göra en avvägning mellan hastighetsanpassning 
gentemot kapacitetshöjande åtgärder samt att göra en väl genomarbetade 
konsekvensutredning. En ny remissrunda inleddes, där Sävsjö kommun 
ställde sig avvisande till förslaget då kommunen menar att Trafikverket inte 
har fullföljt de åtaganden som fanns i regeringsbeslutet, det vill säga att 
väga förslaget mot kapacitetshöjande åtgärder. 

Föreligger Sävsjö kommuns överklagan 2017-11-02 av Trafikverkets 
föreskrifter om sänkt hastighetsbegränsning på väg 30, i Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
Sävsjö kommuns överklagan 2017-11-02 
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