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Eva Lundqvist (S) 1  1  1  1 

Jan Gustavsson (S) 1  1  1  1 

Carina Ödebrink (S), 
§§ 095-104 

1  1  1 

Pelle Philip (C) 1 1 1 1 



      

 Ärende § 094 Ärende § 096 Ärende § 096 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 3 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Göran Lemke (C)  Frånvarande        

Malin Rehnstedt (MP)  1 1   1   1   

Stig-Göran Hultsbo (MP)  Frånvarande        

Mats Oskarsson (M)  1 1   1   1   

Gunilla Otterberg (M)  1 1   1   1   

Bengt Staude (M)  Frånvarande        

Lennart Karlsson (V)  1 1      1    1 

Klas Gustavsson (V)  1 1      1   1  

Martin Damberg (V)  Frånvarande        

Jan-Olof Svedberg (SD)  1   1     1 1   

Lars-Olof Hindersson (SD), 
§§ 091-104 

 1   1     1    1 

Jan Sjögren (SD)  1   1     1 1   

Niklas Oskarsson (SD)  1   1     1    1 

Robert Alkemark (S)  1   1    1    1  

Maritha Bengtsson (KD)  1 1   1   1   

Christer Holmgren (M)  1 1   1   1   
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  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Peter Sjöberg (M)  1 1    1   1   

Werner Andersson (M)           

Lars Seger (M),  
ej tjg. ersättare 

 1          

Linnea Graab (M)           

Roger Andersson (C)           

Thomas Mörhed (C)  1 1   1   1   

Malin Gustavsson (L)           

Magnus Tehlin (L)  1 1   1   1   

Lars Ljungqvist (KD)           

Johnny Wackt (KD)           

Hanna Willermark (KD)           

Gunnel Elg (KD)           

Ulrika Åberg Juul (S)           

Magnus Dauhn (S)           

Anita Chestersson (S),  
tjg. ers. §§ 082-094 

 1   1        

Brahim Peci (S)           

Joy Kanyange (S)           

Thomas Strand (S)           

Seth Andersson (S)  1   1    1    1  

Elizabeth Orellana (V)           

Siv Bertilsson (V)           

Kristin Stark (MP)  1 1   1   1   

Björn Karlsson (MP)           

Fredrik Nord (SD)           

Johan Oskarsson (SD)           
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Kungörelse och dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bekräftar att kungörelse skett i behörig ordning samt 
godkänner enligt utfärdad kungörelse angiven dagordning. 

_______ 

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund med anledning av 
behandling av budget för 2018. 

Sven-Gunnar Sundqvist, Vaggeryd ställer fråga angående snedparkering vid 
Järnvägsgatan i Vaggeryd. 

P O Toftgård, ordförande i tekniska utskottet svarar att de ska göra en 
trafiksäkerhetsplan. 
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Motion – Jämställda löner 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har inlämnat en motion den  
5 juni 2017 med förslag att personalavdelningen får i uppdrag att utreda 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män och att en plan för jämställda 
löner tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 5 juni 2017 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Kenth Williamsson (S) redogör för motionen. 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-06-26 § 084 2017/168 4 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Öka trafiksäkerheten vid avfarten till 
Badplatsvägen från norr 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Atcha Adinda (L) och Ewa Magnusson (L) har 
inlämnat en motion 2017-06-15 med förslag att en avfartsfil från norr 
anläggs vid Badplatsvägen för att öka trafiksäkerheten. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2017-06-15 
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Motion – Verka för att i största möjliga utsträckning 
bygga trähus i Vaggeryds kommun, även flerfamiljshus 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Atcha Adinda (L) och Ewa Magnusson (L) har 
inlämnat en motion 2017-06-15 med förslag att: 
- Uppdra till kommunen att vid nybyggnad av kommunala fastigheter i 

första hand välja att bygga i trä 
- Verka för att även kommunala bolag väljer att bygga i trä 
- Underlätta och uppmuntra, med t.ex. rådgivning, för enskilda 

byggföretag och fastighetsägare att välja att bygga i trä 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2017-06-15 
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Motion – Peronalförmåner 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Malin Rehnstedt (MP) har inlämnat en motion 
daterad 2017-06-16 med förslag att kommunen undersöker och i lämpliga 
fall inför personalförmåner i syfte att stärka kommunens attraktivitet som 
arbetsgivare. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-06-16 
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Motion – Förbifart Bondstorp 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) har inlämnat en motion  
2017-06-26 med förslag att Vaggeryds kommun tillsätter en arbetsgrupp 
som verkar för en förbifart Bondstorp gällande länsväg 654. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2017-06-26 
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Medborgarförslag – Fler omklädningsrum till 
Vaggeryds Idrottsplats 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kultur- och 
fritidsnämnden för besvarande, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats den 8 maj 2017 med förslag att 
Vaggeryds Idrottsplats får fler omklädningsrum med tillgång till dusch och 
toaletter. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 8 maj 2017 
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Medborgarförslag – Flytta högstadieskolan till Fenix 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till barn- och 
utbildningsnämnden för besvarande, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats den 5 juni 2017 med förslag att: 
1. Ta bort Fenix gymnasium och ersätta lokalen till ny högstadieskola för 

år 7-9 
2. Alternativ att gymnasium och högstadium ryms i samma lokaler 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 5 juni 2017 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-06-26 § 090 2017/158 10 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Ta bort alla onödiga tillstånd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till miljö- och 
byggnämnden för besvarande, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats den 5 juni 2017 med förslag att ta bort 
alla onödiga tillstånd och göra om reglerna så att det inte behövs några 
tillstånd för att inneha höns, grisar får m.m. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 8 maj 2017 
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Motion – Ställplatser för husbil i Vaggeryds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunledningskontoret 
tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ge förslag till 
lämpliga ställplatser i Skillingaryd och Vaggeryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Gunilla Otterberg (M) har inlämnat en motion 
daterad 2016-10-31 med förslag att centrala ställplatser för husbil ska tas 
fram i Vaggeryd och Skillingaryd. 
 
Yttrande över motionen har begärts av tekniska utskottet och kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Tekniska utskottet ställer sig positiva till motionen och föreslår att 
kommunens planarkitekt tillsammans med kultur- och fritidsnämnden får i 
uppdrag att ge förslag till lämpliga ställplatser i Skillingaryd och Vaggeryd. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen och att kommunledningskontoret tar hänsyn till motionen vid 
framtida planering av tätorterna i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden 
uttalar att nämnden kan se ett antal lämpliga alternativ t.ex. Slätten i 
Skillingaryd, Järnvägsparkeringen Vaggeryd, Götaströms golfklubb och 
Hjortsjöns camping. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2017-05-16 
Inlämnad motion daterad 2016-10-31 
Remiss till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden 2016-12-12 
Remissvar. tekniska utskottet 2017-01-31, § 006 
Remissvar kultur- och fritidsnämnden 2017-04-12, § 036 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-05-16, § 115 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-06-07, § 123 
 
 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunilla Otterberg (M) tackar för behandlingen av motionen och föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Motion – Utbyggnad av gång- och cykelväg från 
Götaforsvägen/Storgatan i Vaggeryd med gång- och 
cykelbro över Lagan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen utifrån kommande revision av 

gång- och cykelvägsplan. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att prioritera om förlängd gång- och 

cykelväg längs med Storgatan i Vaggeryd till kommande revidering av 
Gång- och cykelvägsplanen. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att medel får äskas i kommande 

budgetprocesser för att möjliggöra byggnation och framtida 
väghållning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in en motion 2017-03-15 till Kommunfullmäktige med ett 
förslag att förlänga nuvarande gång- och cykelväg från Götaforsvägens 
utfart mot Storgatan till vägen mot Friluftsgården och att bygga en bro över 
Lagan parallellt med befintlig bilbro. 
 
Tekniska utskottet tycker att motionen medför att det befintliga gång- och 
cykelnätet i området utvecklas på ett positivt sätt. Förslaget bör därför föras 
in i kommande revidering av gång- och cykelvägsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2017-05-09, § 046 
Motion om utbyggnad av gång- och cykelväg från Götaforsvägen/Storgatan 
i Vaggeryd från 2017-03-17 
Kommunledningskontorets remiss till tekniska utskottet från 2017-04-10 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-05-09, § 46 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-06-07, § 124 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna Karin Slunge (S) tackar för behandlingen av motionen och föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Motion – Höj trafiksäkerheten för gående genom 
”blinkande” övergångsställe vid Storgatan i 
Skillingaryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till tekniska kontorets 
skrivelse. Tekniska kontoret har sedan tidigare ett uppdrag att ta fram ett 
förslag på hur en trafiksäkerhetsplan skulle kunna tas fram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inlämnats 2017-03-14 med förslag att kommunen utreder 
förutsättningarna och utformar ett säkert övergångsställe på Storgatan i 
Skillingaryd. Kommunledningskontoret överlämnade motionen till tekniska 
utskottet för yttrande. 
 
Vaggeryds kommun har sedan den så kallade ”Zebralagen” infördes 2000 
valt att endast ha övergångsställen där det är motiverat utifrån trafikmängd. 
Anledningen är att övergångsstället invaggar fotgängarna i falsk trygghet då 
de känner sig säkra på att bilisterna ska lämna företräde i högre grad än vad 
de faktiskt gör. Vaggeryds kommun har istället valt att anlägga gång- och 
cykelpassager där sträckan för att passera gatan/vägen minskas. När en 
oskyddad trafikant passerar fordonstrafiken krävs ögonkontakt med 
fordonsföraren. Gång- och cykelpassager har försetts med extra belysning 
och markerade pollare för att uppmärksamma fordonsföraren om passagen. 
 
Tekniska kontoret anser inte att ett blinkande övergångställe är aktuellt på 
nämnda del av Storgatan i Skillingaryd utifrån att den blinkande tekniken 
för övergångsställen visat sig fungera dåligt, och den falska upplevda 
tryggheten det skapar för de gående.  
 
Tekniska utskottet har gett tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag 
på hur en trafiksäkerhetsplan skulle kunna tas fram, och vad ett framtagande 
skulle innebära i kostnader. 
 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2017-05-09, § 047 
Inlämnad motion 2017-03-14 
Kommunledningskontorets skrivelse inkom till tekniska kontoret  
2017-04-10 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-05-09, § 47 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-06-07, § 125 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 
2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige har tagit del av nämndernas och de kommunala 

bolagens budgetuppföljning per 2017-04-30. 

2. Kommunfullmäktige betonar vikten av att budgetföljsamheten ägnas 
hög prioritet i nämnderna, så att kommunens finansiella mål nås vid 
årets slut. 

3. Barn- och utbildningsnämnd samt socialnämnd ombeds återkomma till 
kommunfullmäktiges sammanträde senast den 30 oktober 2017 med en 
plan som innehåller åtgärder för att nå en budget i balans. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har överlämnat rapport över budgetuppföljning 
för perioden 2017-01-01 – 2017-04-30 inklusive helårsprognos för nämnder, 
styrelse och koncernbolag. 
 
Budgetuppföljningen består av: 

• Ekonomisk redovisning avseende utfall och budget för Vaggeryds 
kommun 

• Budgetuppföljning för nämnder och styrelser tom april 2017 
• Prognoser över nämnder och styrelsers beräknade avvikelser för 

helår 2017 
• Budgetuppföljning för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB samt 

Vaggeryds Energi AB  
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2017 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-06-02 
Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige 2017-06-07, 
§ 116 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) kommenterar budgetuppföljningen och föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
 forts. 
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Kenth Williamsson (S) kommenterar barn- och utbildningsnämndens och 
socialnämndens negativa prognos och föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Roger Ödebrink (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden ombeds återkomma till kommunfullmäktiges sammanträde 
senast den 25 september 2017 istället för 30 oktober 2017 med en plan som 
innehåller åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunfullmäktige bifaller Roger 
Ödebrinks förslag. 
 
I debatten yttrar sig även Jenny Larsen (KD) och Ann-Katrin Löfstedt (M). 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer först frågan om kommunfullmäktige kan bifalla 
kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige betonar vikten av att 
budgetföljsamheten ägnas hög prioritet i nämnderna, så att kommunens 
finansiella mål nås vid årets slut och finner det bifallet. 
 
Härefter ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Roger Ödebrinks 
förslag om datum för barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens 
redovisning till kommunfullmäktige med en plan som innehåller åtgärder 
för att nå en budget i balans och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. 
 
Den som röstar Ja röstar för kommunstyrelsens förslag, den som röstar Nej 
röstar för Roger Ödebrinks förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, med 22 Ja-röster mot 18 Nej-röster, att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
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Budgetanslag till kommunens revisorer för budgetåret 
2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anslaget för kommunens revisorer för 
budgetåret 2018 blir oförändrat 750 tkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer begär i skrivelse daterad 2017-05-30 att anslaget för                                                                                                                                                                                                                            
budgetåret 2018 blir oförändrat 750 tkr.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunfullmäktiges presidium tillstyrker revisorernas förslag att anslaget 
för budgetåret 2018 blir oförändrat och föreslår kommunfullmäktige att 
anslå 750 tkr till revisionsanslag för budgetåret 2018. 
 
Beslutsunderlag  
Anslagsäskande från kommunens revisorer daterad 2017-05-30 
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Strategisk plan och budget 2018-2020  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar: 
1. Strategisk plan med budget för åren 2018-2020 för Vaggeryds 

kommun. Dokumentet innehåller de övergripande målen och de 
finansiella målen som ska styra verksamheten under perioden. 

2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2018-2020.  

Driftsbudgeten för år 2018 om 767,5 miljoner kronor, samt 785,9 i plan 
för 2019 och 803,4 mnkr för 2020 fastställs per nämnd och styrelse 
enligt följande fördelning:    

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Valnämndens verksamhet med sammanlagt 375 tkr för 
2018. Anslagen för 2019 om 375 tkr och 2020 om 25 tkr antas som 
underlag för fortsatt planering.  
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Revisionsnämndens verksamhet med sammanlagt 750 
tkr för 2018. Anslagen för 2019 om 750 tkr och 2020 om 750 tkr 
antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Överförmyndare verksamhet med sammanlagt 900 tkr 
för 2018. Anslagen för 2019 om 900 tkr och 2020 om 900 tkr antas 
som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt 61 542 
tkr för 2018. Anslagen för 2019 om 62 525 tkr och 2020 om 63 493 
tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt 10 679 
tkr för 2018. Anslagen för 2019 om 10 893 tkr och 2020 om 11 100 
tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 forts. 
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• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Teknisk verksamhet med sammanlagt 29 074 tkr för 
2018. Anslagen för 2019 om 29 655 tkr och 2020 om 30 248 tkr 
antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Elverksstyrelsens verksamhet med sammanlagt -1 500 
tkr för 2018. Anslagen för 2019 om -1 500 tkr och 2020 om -1 500 
tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Miljö- och byggnämndens verksamhet med sammanlagt 
6 369 tkr för 2018. Anslagen för 2019 om 6 496 tkr och 2020 om  
6 626 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet med 
sammanlagt 359 743 tkr för 2018. Anslagen för 2019 om 371 438 tkr 
och 2020 om 378 887 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet med 
sammanlagt 30 038 tkr för 2018. Anslagen för 2019 om 30 639 tkr 
och 2020 om 31 253 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Socialnämndens verksamhet med sammanlagt 238 856 
tkr för 2018. Anslagen för 2019 om 246 633 tkr och 2020 om  
251 566 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Central lönepott med sammanlagt 30 700 tkr för 2017 
och 2018. Anslagen för 2019 om 20 000 tkr och 2020 om 21 000 tkr 
antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Finansförvaltningens verksamhet med sammanlagt 0 tkr 
för 2018. Anslagen för 2019 om 7 096 tkr och 2020 om 9 042 tkr 
antas som underlag för fortsatt planering. 

 forts. 
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3.  Investeringsbudgeten, skattefinansierad del för år 2017 och 2018 med 
en nettoutgift på 69,3 miljoner kronor respektive 128,1 miljoner kronor 
för år 2017 och 2018 exklusive självfinansierade investeringar, den 
avgiftsfinansierade delen om 25,3 miljoner kronor och 24,7 miljoner 
kronor samt exploateringsbudgeten om -2,5 miljoner kronor och 136 
miljoner kronor. Investeringsplanen, den avgiftsfinansierade planen 
samt exploateringsplanen för 2019 – 2020 antas som underlag för 
fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om 
omprioriteringar av investeringar inom totalramen med 4 mnkr under 
2018 samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige. 

Investeringsbudgeten för år 2017 (reviderad) om 94,6 miljoner kronor 
och 152,8 miljoner kronor för 2018, samt i plan för 2019 154,2 mnkr 
och 31,9 mnkr för 2020 fastställs per nämnd och styrelse enligt följande 
fördelning: 

 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 

kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt 47 850 tkr för 2017 
och 102 700 tkr för 2018. Planen för 2019 om 79 500 tkr och 2020 
om -8 000 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Teknisk verksamhet med sammanlagt 25 325 tkr för 2017 och  
29 100 tkr för 2018. Planen för 2019 om 39 150 tkr och 2020 om  
37 600 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet med sammanlagt 4 185 tkr 
för 2017 och 4 435 tkr för 2018. Planen för 2019 om 1 585 tkr och 
2020 om 885 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhet med sammanlagt 4 250 
tkr för 2017 och 3 250 tkr för 2018. Planen för 2019 om 3 250 tkr 
och 2020 om 0 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Socialnämndens verksamhet med sammanlagt 5 184 tkr för 2017 och 
2 084 tkr för 2018. Planen för 2019 om 2 084 tkr och 2020 om 0 tkr 
antas som underlag för fortsatt planering. 
 forts. 
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• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt 780 tkr för 2017 
och 40 tkr för 2018. Planen för 2019 om 2 800 tkr och 2020 om  
1 430 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Elverkets verksamhet med sammanlagt 7 030 tkr för 2017 och  
11 000 tkr för 2018. Planen för 2019 om 25 000 tkr och 2020 om  
0 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Miljö- och byggnämndens verksamhet med sammanlagt 0 tkr för 
2017 och 200 tkr för 2018. Planen för 2019 om 800 tkr och 2020 om 
0 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 

 
4.  Utdebiteringen för 2018 fastställs till 21:49 per skattekrona. 

5. Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna det vill säga öka 
kommunens skulder med totalt 160 miljoner kronor.  

6. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget 
för 2018 och verksamhetsplan för 2018 utifrån anslag och politiska mål 
och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas 
övergripande verksamhetsplaner delges kommunfullmäktige i den så 
kallade Programbudgeten vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
november 2017. 

7. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att utreda beslutade 
uppdrag som specificeras i Strategisk plan och budget. Uppdragen 
redovisas till kommunfullmäktige enligt plan i Strategisk plan och 
budget 2018-2020.  

8. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att fortsatt arbeta med 
effektivitetshöjande insatser för att nå långsiktig balans i resultatbudget 
2019 och 2020.  

9.  Kommunfullmäktige beslutar att avkastningskravet på Vaggeryds 
Energi AB förblir oförändrat, i enlighet med nuvarande ägardirektiv. 

10.  Kommunfullmäktige beslutar att utdelnings-/ersättningskraven på 
bolagen förblir oförändrade. 

11. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften förblir oförändrad, 
d.v.s. 0,5 % av beviljad borgenssumma. 

  forts. 
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12. Internräntan för 2018 fastställs till 1,75 % enligt Sveriges kommuner 
och landstings rekommendation (cirkulär 17:5). Nämndernas ramar 
räknas om till följd av förändrad internränta under hösten 2017. 
Ekonomichefen har rätt att fördela om budgeterade medel utifrån 
effekter av förändrad kapitaltjänst innefattande intern ränta och 
avskrivning efter beredningen i KSAU under hösten 2017. Nya ramar 
delges kommunfullmäktige vid november sammanträdet i samband med 
programbudget. 

13. Ekonomichefen har rätt att fördela ut centralt budgeterade medel 
”central lönepott”, fastställd av kommunfullmäktige i detta beslut efter 
att lönerevidering är genomförd i kommunen och efter beredning i 
KSAU under våren och hösten 2017. 

14. Kommunfullmäktige beslutar att taxor och avgifter fastställs vid 
sammanträdet i oktober. 

15. Kommunfullmäktige beslutar att begäran från Bratteborgs Ridsällskap 
om engångsmedel för nytt ridhus hanteras av kommunfullmäktige i 
samband med Bokslut för Vaggeryds Kommun 2017. 

16. Kommunfullmäktige beslutar att arvoden för samtliga förtroendevalda 
ej uppräknas enligt gällande index för verksamhetsåret 2018 utan fryses 
på 2017 års nivå. (ersättning för förlorad arbetsinkomst berörs ej i 
förslaget) 

 
Reservation 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut avseende punkt 2 och punkt 4 till förmån för 
Kenth Williamssons m.fl. förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Strategisk plan med budget för åren 2018-2020 har utarbetats i enlighet med 
kommunens planeringsprocess.  Mål för verksamheten är beslutade för 
mandatperioden 2015-2018 och slutredovisas i årsredovisningen 2018. 

Budgetberedningen föreslår fyra finansiella mål från och med 2018 och 
framåt. De finansiella målen ska vara vägledande både på kort- och långsikt. 
Resultatmålet om 2 procent av skatter och utjämning är omskrivet så att 
dess belopp tydliggörs (15 mnkr). Likaså är soliditetsmåttet formulerat uti-
från ett golv, som innebär att soliditeten med ansvarsförbindelsen inte ska 
understiga 30 procent över tid. Slutligen föreslås ett nytt mål kopplat till 
styrning och kontroll (finansiellt mål nr 4). De skattefinansierade inve-
steringarna ska fortsatt finansieras med egna medel under mandatperiod. 

 forts. 
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Kommunen jobbar med att utveckla nyckeltal och indikatorer i styrningen.  
I Strategisk plan och budget redovisas ett antal av dessa.  
 
Vi planerar att få ett negativt kassaflöde under 2018, vilket påverkar 
kommunens upplåning och långa skulder. 
 
Medel för lönerevidering ligger centralt. Syftet är en bättre förutsättning för 
satsningar på vissa grupper samt en säkerställd finansiering av ingångna 
avtal mellan parterna. I de 18 mnkr som är avsatta för 2018 ingår förutom 
finansiering av avtalen även en del för lönesatsning och en liten del för 
ökade pensioner. 
 
Beslutsunderlag 
Strategisk plan och budget 2018-2020 för Vaggeryds kommun 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-01 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-06-07, § 117 
Socialdemokraternas budgetförslag 2018 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Jörgen Hansson, ekonomichef, föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) redogör för budgetprocessen och 2018 års budgetförslag 
samt föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Kenth Williamsson (S) redogör för socialdemokraternas förslag till budget 
2018 samt föreslår bifall till socialdemokraternas budgetförslag och att 
utdebiteringen för 2018 fastställs till 21:69 per skattekrona. 
 
Ulf Abrahamsson (C), Kristin Stark (MP) och Atcha Adinda (L) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Jenny Larsen (KD) redogör gör barn- och utbildningsnämndens del i 
femklöverns budgetförslag och föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Roger Ödebrink (S), Tuula Ingner (S), Carina Ödebrink (S), Annelie 
Borgström (S) och Berry Lilja (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
socialdemokraternas budgetförslag. 
 
 forts. 
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Ann-Katrin Löfstedt (M) redogör för socialnämndens del i femklöverns 
budgetförslag och föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig även Lennart Karlsson (V) och Jan-Olof Svedberg (SD). 
 
Beslutsgång 
Följande beslutsgång fastställs 
 
Punkt 2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2018-2020. 

Driftsbudgeten för år 2018 samt plan för 2019 och 2020 per nämnd 
och styrelse. 

Punkt 4. Utdebitering för år 2018 
Punkt 1, 3, 5-16 i kommunstyrelsens förslag. 
 
Punkt 2. 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Kenth Williamssons m.fl. förslag och ställer 
de båda förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs.  
Den som röstar Ja röstar för kommunstyrelsens förslag, den som röstar Nej 
röstar för Kenth Williamssons förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2 
 
Kommunfullmäktige beslutar, med 20 Ja-röster mot 14 Nej-röster och 6 
ledamöter som avstår från att rösta, att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Punkt 4. 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Kenth Williamssons m.fl. förslag och ställer 
de båda förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs.  
Den som röstar Ja röstar för kommunstyrelsens förslag, den som röstar Nej 
röstar för Kenth Williamssons förslag. 
 
 forts. 
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Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 3 
 
Kommunfullmäktige beslutar, med 22 Ja-röster mot 15 Nej-röster och tre 
ledamöter som avstår från att rösta, att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Punkt 1, 3, 5-16 i kommunstyrelsens förslag 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Mediacenter 

Jönköpings län avseende räkenskapsåret 2016. 
 
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen i Kommunalförbundet 

Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för Kommunal-
förbundet Mediacenter Jönköpings län för räkenskapsåret 2016.  
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2017-05-16, § 109 
Årsredovisning, revisionsberättelse 2016 Kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings län. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-05-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-05-16, § 109 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-06-05, § 118 
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Begäran om budgetkompensation 2017 och 2018 för 
ökade hyreskostnader för två förskoleavdelningar 
Petersborg 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela Barn och utbildning 385 000 

kronor för ökade hyreskostnader Petersborg 2017. Den ökade kostnaden 
finansieras med kommunens budgeterade resultat 2017.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att för 2018 kompensera med ytterligare 
160 000 kronor så att hela årshyran om 545 000 kronor blir finansierad. 
För 2018 ska kompensationen inte påverka kommunens finansiella 
resultatmål utan inrymmas i budgetbeslutet vid KF sammanträde den 26 
juni 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden begär i beslut 2017-03-29 § 28 utökad 
driftsbudget för ökade hyreskostnader i förskoleverksamheten. Rörliga 
kostnader finansieras vid ett tillfälle årligen, det vill säga i samband med 
budgetarbetet. Vid sidan om resursfördelningsmodellen finansierar 
kommunen i normalfallet nämnden för nya avtal kopplat till en expansion 
som inte kunnat hanteras i befintliga lokaler. I denna begäran har en ökad 
efterfrågan av förskoleverksamhet, fler barn, inneburit att befintliga lokaler 
inte räckt till. Mot bakgrund av expansionen har avtal om två nya lokaler på 
Linnegatan 7, Petersborg, slutits med kommunens bostadsbolag, VSBO på 2 
år. Lokalerna har iordningställts utifrån rådande krav och disponeras av två 
förskoleavdelningar från och med 1 april respektive 1 maj 2017.  
 
Överväganden 
I kommunallagen framgår att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sina verksamheter, vilket i grunden handlar om att värdesäkra 
kommunens egna kapital samt bedriva en verksamhet som ryms inom de 
ekonomiska förutsättningar som beslutats av kommunfullmäktige.  

 

 

 forts. 
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En förutsättning för detta är att nya kostnader som beslutas är tydligt 
finansierade. Eftersom behoven i den kommunala verksamheten allt som 
oftast överträffar den ekonomiska ram som genereras via uttaget av skatt 
och avgifter krävs en tydlighet kring finansieringsfrågor, samt en ordning 
där merparten av budgetrelaterade ärenden samlas till det årliga 
budgetarbetet. Skälet till detta är flera, bland annat är det viktigt att se alla 
behoven samlat och på så sätt kunna göra rätt prioriteringar mellan olika 
behov utifrån det ekonomiska utrymmet. Enskilda beslut som tas utanför 
budgetbeslutet, som i detta fall, tas i princip utan konkurrens, till skillnad 
från de ärenden som hanterats inom ramen för budgetprocessen där en svår 
prioriteringsprocess under våren till slut landar i ett förslag på ny budget. 
Mot bakgrund av ovan resonemang ökar risken för ekonomiska obalanser 
om allt för många ärenden hanteras utanför ordinarie budgetprocess. Likaså 
intecknas det politiska reformutrymmet i budgetarbetet, eftersom redan 
fattade beslut som saknar tydlig finansiering först måste hanteras innan nya 
prioriteringar/satsningar kan lyftas in. 
 
I de fall enskilda beslut ändå måste göras, är det viktigt att det finns 
principer som skapar tydlighet i styrningen gentemot nämnder och 
förvaltning, men också beaktar vikten av att upprätthålla förutsättningarna 
för att nå kommunfullmäktiges finansiella mål.  
 
I detta ärende har kommunen slutit avtal, som utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv innebär utökade kostnader, vilket i nuläget inte kan påverkas. 
Mot bakgrund av att kommunen i normalfallet finansierar expansion och 
vikten av tydlighet i finansieringsfrågor utanför budgetprocessen föreslås 
bifall på begäran. Beslutet påverkar förutsättningarna i budgetarbetet 2018. 
 
I samband med årets första prognos, som sammanställs i slutet på maj, fås 
en indikation på det ekonomiska läget i förhållande till kommunfullmäktiges 
resultatmål, vilket innebär att det finns en osäkerhet kring resultatet för 
2017. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 207-05-16, § 110 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-29, § 28 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-05 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-05-16, § 110 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-06-07, § 119 
   

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-06-26 § 099 2017/142 30 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Byggnation på Kv. Gästgivaren 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisad investeringskalkyl 166 mkr 

för projekt Mejeriet. 

2. Kommunfullmäktige anvisar investeringsmedel till projektet i 
investeringsbudget 2018 och 2019 enligt budgetberedningens förslag 

3. Kommunfullmäktige uppdrar att omgående söka statsbidrag för 
äldreboende enligt redovisad kalkyl 

 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot restaurangdelen i förslaget enligt 
bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skissritningar för kv. Gästgivaren, den s.k. Mejeritomten har upprättats av 
Tengbom Arkitektbyrå i Jönköping enligt bilaga daterad 2017-05-24. 
Projektet innehåller särskilt boende, trygghetsboende samt lokaler för 
hemvist för hemsjukvårdspersonal och personal inom hemtjänsten för den 
södra kommundelen. Dessutom planeras för köksfunktion som ska täcka 
behovet av tillagningskapacitet för vård och omsorgsdelen också för den 
södra kommundelen samt en mindre restaurangdel. Socialnämnden har 
2017-05-18 tagit ställning till projektet.  
 
Kostnadsberäkning av projektet 
Lokaler och gemensamma ytor 2525 kvm  
á 23.000 kr per kvm 58.000 tkr 
Särskilt boende lägenheter 1618 kvm  
á 27.000 kr per kvm 44.000 tkr 
Trygghetsboende 1375 kvm  
á 32.000 kr per kvm inkl moms 44.000 tkr 
Restaurang och kök 187 kvm  
á 35000 kr per kvm 6.500 tkr 
Källarlokaler 733 kvm  
á 17.000 kr per kvm 12.500 tkr 
Utemiljö 1.000 tkr 
Summa investeringsutgift 166.000 tkr  

 
 forts.  
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Projektet innehåller olika delar som ska finansieras antingen via externa 
inkomster, frigörande av befintliga resurser, alternativt budgetutrymme eller 
nytillskott av skattemedel. Ett sätt att beskriva projektets investeringsutgift 
och dess långsiktiga påverkan på kommunens ekonomi görs enligt följande: 
 
Finansiering 
Hyreslägenheter Trygghetsboende finansieras  
via bostadshyror 44.000 tkr 
Motsvarande investeringsutgift från Sörgårdens  
särskilda boende som är slutavskrivet  55.000 tkr 
Frigörande av ytor på nuvarande avdelning  
Gullvivan som kan användas för extern uthyrning  
24 lgh eller 1200 kvm med ett beräknat värde av  
8500 kr per kvm i nuvarande skick.  10.000 tkr 
Restaurang och kök för extern uthyrning. Intäkten  
i form av arrende för funktionen bör undersökas  
ytterligare innan något belopp definieras.  ? tkr 
Statsbidrag till äldreboende enligt nuvarande  
regelverk  8.000 tkr 
Ej långsiktigt finansierat investeringsbelopp enligt  
ovanstående kalkyl              
 49.000 tkr 
Summa 166.000 tkr  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, § 141 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16, § 118 
Skissritningar 
Socialnämndens beslut 2017-05-18, § 39 
Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige 2017-06-07, 
§ 120 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
I debatten yttrar sig även Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S) och 
Jan-Olof Svedberg (SD). 
 
 forts. 
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Berry Lilja (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag, men reserverar sig mot restaurangdelen i förslaget enligt bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
 
 



  
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun  
 
 
Reservation 
 
Även om vi anser att "Femklöverns" idéer/ tankar kring etablering av en kommunal 
restaurang i Mejeriet är orealistiskt att genomföra,  är vi mycket kritiska. 
Vi vänder oss starkt emot tanken på detta stora, dyra och riskfyllda projekt. 
Ett projekt som tyvärr skickar besvärande signaler till våra lokala näringsidkare som vi anser 
skall värnas, inte utsättas för vad som uppfattas som osund konkurrens av kommunen. 
 
För den socialdemokratiska gruppen 
 
 
Kenth Williamsson  
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Redovisning av kommunalt partistöd 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av kommunalt partistöd för 
2016 för respektive parti. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med de regler för kommunalt partistöd som antogs av 
kommunfullmäktige 2014-11-24, §108, ska varje parti redovisa att det 
utbetalda partistödet använt enligt avsedda ändamål.  
 
Varje parti har också att årligen ansöka om partistöd till sina verksamheter. 
Blanketter för bägge ändamål tillhandahålls av kommunledningskontoret 
tillsammans med anvisningar för ifyllnad.  
 
Kommunledningskontoret kan konstatera att närvaron vid fullmäktiges 
sammanträden har varit på en hög och jämn nivå för samtliga partier. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-31 
Redovisning av kommunalt partistöd för 2016 från respektive parti i KF 
Partistöd 2016, uppföljning av närvaro vid fullmäktiges sammanträden 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-06-07, § 128 
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Val av ny ersättare i kommunstyrelsen för återstående 
del av mandatperioden 2015-2018 (fyllnadsval efter 
Roger Ödebrink (S)) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ny ersättare i kommunstyrelsen efter Roger Ödebrink (S) utses vid 
kommunfullmäktiges kommande sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berry Lilja (S), Dammgatan 35, 567 31 Vaggeryd har inlämnat en skrivelse 
daterad 2017-04-26 där han avsäger sig uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen samt de uppdrag som följs därav från och med  
2017-07-01.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29, § 079 att godkänna avsägelsen 
från Berry Lilja och utsåg nuvarande ersättare Roger Ödebrink (S) som ny 
ledamot.  Därför måste ny ersättare efter Roger Ödebrink utses. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Berry Lilja (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29, § 079 
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Val av två firmatecknare för Vaggeryds kommun för 
återstående del av mandatperioden 2015-2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26, § 111 upphävs. 

2. Följande firmatecknare för Vaggeryds kommun utses fr.o.m. 2017-08-01 
för återstående del av mandatperioden 2015-2018: 

 
Ordinarie 

 
Ersättare 

Kommunstyrelsens ordförande 
Gert Jonsson (M) 
Kvighult Blomsterlyckan 
560 13 Hok 
 

Kommunstyrelsens vice ordförande 
Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8 
568 32 Skillingaryd 

Kommundirektör 
Annika Hedvall 
Box 43 
568 21 Skillingaryd 

Chef för kanslienheten 
Torbjörn Åkerblad 
Box 43 
568 21 Skillingaryd 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av att ny kommundirektör har utsetts ska ett nytt beslut fattas om 
firmatecknare för Vaggeryds kommun för återstående del av mandat-
perioden 2015-2018. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26, § 111 
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Val av två firmatecknare vid förvärv och försäljning av 
fastigheter för återstående del av mandatperioden 
2015-2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26, § 112 upphävs. 

2. Följande firmatecknare vid förvärv och försäljning av fastigheter utses 
fr.o.m. 2017-08-01 för återstående del av mandatperioden 2015-2018: 

 
Ordinarie 

 
Ersättare 

Kommunstyrelsens ordförande 
Gert Jonsson (M) 
Kvighult Blomsterlyckan 
560 13 Hok 
 

Kommunstyrelsens vice ordförande 
Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8 
568 32 Skillingaryd 

Kommundirektör 
Annika Hedvall 
Box 43 
568 21 Skillingaryd 

Samhällsutvecklare 
Tina Blomster 
Box 43 
568 21 Skillingaryd 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av att en ny kommundirektör och en ny samhällsutvecklare utsetts 
ska ett nytt beslut fattas om firmatecknare vid förvärv och försäljning av 
fastigheter för återstående del av mandatperioden 2015-2018. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26, § 112 
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Val av två firmatecknare vid undertecknande av låne- 
och borgensförbindelser för återstående del av 
mandatperioden 2015-2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, § 142 upphävs. 

2. Följande firmatecknare vid undertecknande av låne- och 
borgensförbindelser utses fr.o.m. 2017-08-01 för återstående del  
av mandatperioden 2015-2018: 

 
Ordinarie 

 
Ersättare 

Kommunstyrelsens ordförande 
Gert Jonsson (M) 
Kvighult Blomsterlyckan 
560 13 Hok 
 

Kommunstyrelsens vice ordförande 
Kenth Williamsson (S) 
Kantorsgatan 8 
568 32 Skillingaryd 

Kommundirektör 
Annika Hedvall 
Box 43 
568 21 Skillingaryd 

Ekonomichef 
Jörgen Hansson 
Box 43 
568 21 Skillingaryd 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av att en ny kommundirektör har utsetts ska ett nytt beslut fattas 
om firmatecknare vid undertecknande av låne- och borgensförbindelser för 
återstående del av mandatperioden 2015-2018. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, § 142 
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