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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommande ärenden: 
- Förlängning av option inom Fåglabäck 1:6 till och med 2018-12-31, 

ProLogis Sweden IV AB 
- Planuppdrag – Upphäva tomtindelning på kv. Svensbygget, 

Vaggeryds tätort 
- Överenskommelse fastighetsreglering Svensbygget 22 m.fl. 
- Förslag gällande fortsatt planering för ensamkommande 18 år + i 

asylprocessen 
- Ev. köp av fastigheten Hasseln 7, Smedjegatan 3 i Skillingaryd 
- Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg och säker 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län 
- Samverkansavtal för teknik- och industriutbildningar 2018-2022 

Övriga frågor 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott – Fler sammanträden 
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Aktualitetsprövning Översiktsplan 2012 Vaggeryds 
kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
- Vaggeryds kommuns översiktsplan, antagen 2012, är aktuell. 

Planeringsmålen i översiktsplanen ska även fortsättningsvis vara 
vägledande för kommunens beslut om mark- och vattenanvändning och 
bebyggelseutveckling.  

- En handlingsplan upprättas som ser över vilka delar av Översiktsplanen 
som ska ersättas. 

- Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förutsättningar för 
en fördjupad översiktsplan/policy för område 7 skjutfältet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens 
aktualitet. Det är fullmäktige som fattar beslut om översiktsplanen. Eftersom 
Vaggeryds kommuns översiktsplan antogs i oktober 2012 (Laga Kraft 2014) 
ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet under 
innevarande mandatperiod.  
 
Beslutsunderlag 
Underlag till aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-21 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
- Vaggeryds kommuns översiktsplan, antagen 2012, är aktuell. 

Planeringsmålen i översiktsplanen ska även fortsättningsvis vara 
vägledande för kommunens beslut om mark- och vattenanvändning och 
bebyggelseutveckling.  

- En handlingsplan upprättas som ser över vilka delar av Översiktsplanen 
som ska ersättas. 

- Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förutsättningar för 
en fördjupad översiktsplan/policy för område 7 skjutfältet. 
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Detaljplan för del av Karlsborg 1-2, Vaggeryds tätort, 
Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner samrådsredogörelsen och de ändringar den 
förordar samt beslutar om att skicka ut detaljplanen för granskning. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-02-28 § 40 att upprätta ny 
detaljplan för Karlsborg 1 och 2, Vaggeryds tätort. 
 
Syftet är att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Karlsborg 1 och 2. 
Gällande detaljplan från 1972 anger två våningar och VSBo vill att planen 
ändras så att det blir möjligt att bygga fyra våningar. 
Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.  
 
Beslutsunderlag  
Samrådsredogörelse daterad oktober 2017 
Vaggeryd-Skillingaryds bostads AB (VSBo) skrivelse om planändring för 
Karlsborg 1 och 2 
Miljö- och byggnämnden 2016-09-26 § 153 
Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 40 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-06 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund redogör för samrådsredogörelsen. 
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Detaljplan för del av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av 
Västra Strand 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner samrådsredogörelsen och de ändringar den 
föreslår samt beslutar om att ställa ut detaljplanen för granskning enligt 
förslag 1. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Det finns få lediga tomter i Vaggeryd i nuläget. Norr om Slåttergatan finns 
enligt gällande detaljplan, laga kraft 2004-04-26, några få tomter. Söder om 
Slåttergatan finns enligt gällande detaljplan, fastställd 1978-06-16, några 
tomter men gatulösningen behöver ses över. En revidering och utökning av 
gällande detaljplan är angeläget. 
 
Detaljplanen var ute på samråd 2017-03-23 t. o.m. 2017-04-21. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Ett samrådsmöte 
hölls på Fenix 2 tisdagen den 4:e april 2017. 
 
Detaljplanen upprättas genom utökat förfarande. 
 
Beslutsunderlag  
Samrådsredogörelse daterad 2017-12-06 
Miljö- och byggnämnden 2016-09-28  
Plankommittén 2017-02-28 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-13 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund föredrar ärendet. Tekniska kontoret har räknat 
på olika förslag. Utifrån dessa har nya skisser tagits fram. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar förslagen och enas om att godkänna 
samrådsredogörelsen och de ändringar den föreslår samt beslutar om att 
ställa ut detaljplanen för granskning enligt förslag 1. 
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Detaljplan för Södra Park 2:1, Götarps Hage, 
Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner samrådsredogörelsen och de ändringar den 
förordar samt beslutar att skicka ut detaljplanen för granskning. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt attraktivt bostadsområde i 
Vaggeryds tätort. 
 
I gällande översiktsplan 2012 finns området med som ett område för 
bostäder. Detaljplanen upprättas via standardförfarande.  
 
Detaljplanen har varit ute på samråd 2016-05-30 t.o.m. 2016-06-24.  
Inkomna synpunkter finns redovisade i en samrådsredogörelse daterad 
2017-12-06. 
 
Beslutsunderlag  
Samrådsredogörelse daterad 2017-12-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 
Miljö- och byggnämnden 2015-05-27 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-20 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund föredrar ärendet. 
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Information om planer och markärenden 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tina Blomster, samhällsutvecklare informerar om följande ärenden: 
- Storgatan Skillingaryd 

Tekniska och kanslienheten har besökt Intresseföreningen i Skillingaryd 
och informerat om det fortsatta arbetet med utvecklingen av Storgatan i 
Skillingaryd. Förningen har möjlighet att inkomma med reflektioner och 
synpunkter, senast under januari månad,  inför arbetet som ska påbörjas 
med att se hur Storgatan ska utvecklas. Tekniska beräknas påbörja detta 
arbete under februari. Återkoppling av arbetet kommer ske till både 
kommunstyrelsens arbetsutskott och Intresseföreningen före sommaren 
2018. 
 

- Nyttjanderätt Stödstorp 2:1 
Nyttjanderättsavtal har upprättats för att möjliggöra in- och utfart till 
blivande fastighet inom Stödstorp 2:1, fram till dess att ny lokalgata 
byggs ut i enlighet med detaljplan som är under framtagande. 

 
- Räven, hur utvecklas 

Information om detaljplaneprocessen med Räven. 
 
- Uppsägning arrende Brämö 1:7 

Information om inkommen uppsägning av arrende av inom Båramo 1:7. 
 
- Arrende Båramo, status 

Information om hur arbetet med att se över arrendet på Båramo, 
fortlöper. 
 

- Kaffegatan status 
Information om arbetet med att sälja de kvarvarande fastigheterna på 
Kaffegatan. 
 

- Exploateringsredovisning 
Information om påbörjat arbete med framtagande av riktlinjer för 
exploateringsredovisning. 
 forts. 
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- Planavgifter 
Information om status på hur kommunen arbetar med planavgifter. 
 

- Östra Strand 
Föredragning av sammanställning av inkomna resultat samt synpunkter 
från dialogverktyget i samband med projektet Östra Strand. De 
partigrupper som ej närvarar vid kommunstyrelsens arbetsutskott ges 
möjlighet till samma föredragning under vecka 50. Val av alternativ 
beräknas kunna beslutas på kommunstyrelsen 10 januari 2018. 
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Förlängning av option inom Fåglabäck 2:6 till och med 
2018-12-31, ProLogis Sweden IV AB 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner att option inom Fåglabäck 2:6, förlängs till och 
med 2018-12-31. 
 
Sammanfattning av ärendet  
ProLogis Sweden IV AB har haft option på 36 000 m² inom Fåglabäck 2:6 
sedan 2015-12-17. 
 
Arbete pågår med att ta fram underlag inför en byggnation. Dessa beräknas 
vara klara under första halvåret 2018. 
 
Kommunen har även ett arrende för en mast inom optionsområdet, som har 
sagts upp, men det slutar inte att gälla innan 1 juni 2018. Bolaget som har 
arrendet med masten, har fått ny plats anvisad och arbetet med att flytta 
masten och upprätta nya avtal med bolaget pågår.  
 
Målsättningen är att optionsområdet ska vara fritt från andra belastningar, 
såsom arrendeavtalet under första halvåret 2018. 
 
Beslutsunderlag  
Optionsavtal daterad 2015-12-17 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-12-05 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Samhällsutvecklare Tina Blomster föredrar ärendet. 
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Båramo 1:7 – Option, ca 48 000 m², Zenergy AB 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner upprättat optionsavtal mellan Vaggeryds 
kommun och Zenergy AB för del av Båramo 1:7, ca 48 000 m².  
 
Sammanfattning av ärendet  
Zenergy AB har varit i kontakt med kommunen och önskar köpa  
ca 48 000 m² av del av Båramo 1:7. 
 
För att bolaget ska kunna planera för sin nya byggnation, vill de säkerställa 
att de har tillgång till området, varför ett 1-årigt optionsavtal upprättats. 
 
Detaljerna i avtalet finns formulerade i optionsavtalet med karta. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-20. 
Optionsavtal med kartbilaga. 
Översiktskarta 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Samhällsutvecklare Tina Blomster föredrar ärendet. 
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Stödstorp 2:1 – Option, ca 20 000 m², Aneby Bark AB 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner upprättat optionsavtal mellan Vaggeryds 
kommun och Aneby Bark AB för del av Stödstorp 2:1, ca 20 000 m².  
 
Sammanfattning av ärendet  
Aneby Bark AB har varit i kontakt med kommunen och önskar köpa  
ca 20 000 m² av del av Stödstorp 2:1. 
 
Då området håller på att detaljplaneläggas, upprättas ett optionsavtal, så att 
detaljplan hinner vinna laga kraft och de tekniska anläggningarna hinner 
byggas i området. Den nya detaljplanen är ute på samråd hösten 2017. 
 
Detaljerna i avtalet finns formulerade i optionsavtalet med karta. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-20. 
Optionsavtal med kartbilaga. 
Översiktskarta 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Samhällsutvecklare Tina Blomster föredrar ärendet. 
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Stödstorp 2:1 – Option, ca 20 000 m², SMT Sweden AB 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner upprättat optionsavtal mellan Vaggeryds 
kommun och SMT Sweden AB för del av Stödstorp 2:1, ca 20 000 m².  
 
Sammanfattning av ärendet  
SMT Sweden AB har varit i kontakt med kommunen och önskar köpa  
ca 20 000 m² av del av Stödstorp 2:1. 
 
Då området håller på att detaljplaneläggas, upprättas ett optionsavtal, så att 
detaljplan hinner vinna laga kraft och de tekniska anläggningarna hinner 
byggas i området. Den nya detaljplanen är ute på samråd hösten 2017. 
 
Detaljerna i avtalet finns formulerade i optionsavtal med karta. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-20. 
Optionsavtal med kartbilaga. 
Översiktskarta 
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Försäljning av fastigheten Gästgivaren 9 – 
Prissättningsalternativ 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner prissättning enligt tidigare försäljning i 
Skillingaryd. 
 
Sammanfattning av ärendet  
På fastigheten Gästgivaren 9 m.fl. i Skillingaryd, Mejeritomten, har ny 
detaljplan upprättats, för att möjliggöra för bostadsbyggnation. En del av 
den planlagda ytan, ska säljas till VSBO, för byggnation av nya 
hyresbostäder inom området. Inför avtalsskrivningen, ska prissättning och 
grundprincipen fastställas. 
 
Prissättning kan ske enligt tidigare försäljningar i Skillingaryd. Dessa 
försäljningar ska vara för fastigheter i liknande läge, till samma ändamål 
och i någorlunda nära tidsperspektiv.  
 
Ett annat alternativ är att sälja till självkostnadspris. Det innebär att alla de 
kostnader som kommunen har haft för att ta fram området för försäljning, 
ska fördelas enligt pris/m² och på så vis fastställa priset. 
 
Ytterligare ett alternativ är att låta göra en opartisk värdering av området 
och sälja till detta pris. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-20 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Samhällsutvecklare Tina Blomster redovisar sammanställning av de olika 
prissättningsalternativen. 
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Planuppdrag – Upphäva tomtindelning på  
kv. Svensbygget, Vaggeryds tätort 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta 
samrådshandling för att upphäva tomtindelning på kv. Svensbygget i 
Vaggeryds tätort, samt att skicka ut den på samråd. 
 
Sammanfattning av ärendet  
För kv. Svensbygget gäller stadsplan fastställd 1961-11-11 samt 
tomtindelning fastställd 1968-02-16. En tomtindelning är ett dokument som 
förr i tiden upprättades över ett eller flera kvarter, där man redovisade 
tomternas storlek och därmed gränser. Ofta stämmer inte dessa 
tomtindelningar överens med dagens förutsättningar, varför det krävs att de 
gamla tomtindelningarna upphävs. Upphävandet av tomtindelningen innebär 
ingen ändring i vare sig fastighetsgränser, kvartersnamn, eller 
fastighetsbeteckningar, inte heller påverkas taxeringsuppgifter. Ny 
fastighetsbildning prövas i enlighet med villkoren i fastighetsbildningslagen.  
 
Ett par av fastigheterna i kv. Svensbygget behöver ombildas. För att 
lantmäteriet ska kunna fastighetsbilda krävs att nuvarande tomtindelning 
upphävs. Tomtindelningen upphävs efter att planhandlingen varit ute för 
samråd, granskning samt antagits av kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag  
Karta över kv. Svensbyggets lokalisering i Vaggeryd 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-17 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Samhällsutvecklare Tina Blomster föredrar ärendet. 
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Överenskommelse fastighetsreglering Svensbygget 22 
m.fl. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner upprättad överenskommelse om fastighets-
reglering för Svensbygget 22 m.fl. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Svensbygget 14 och Svensbygget 22 ägdes av Vaggeryds kommun. 
 
Svensbygget 14 har nyligen sålts för småhusbyggnation. Vid upprättandet 
av dispositionsrätten upptäcktes att Svensbygget 14 belastas av servitut för 
in- och utfart för Svensbygget 26. För att få plats med den planerade 
byggnationen behövs ytterligare mark tillföras till Svensbygget 14. 
Dessutom saknade Svensbygget 23 ett servitut över Svensbygget 22, där  
in- och utfarten har varit länge. Däremot har Svensbygget 26, sedan länge 
ett in- och utfartsservitut över Svensbygget 22. 
 
För att hitta en bra lösning och möjliggöra ny bostadsbyggnation och 
säkerställa att alla parter inom området har rätt till sina in- och utfarter för 
att komma till sina fastigheter har en överenskommelse om fastighets-
reglering upprättats. Denna överenskommelse innebär att Svensbygget 14 
förvärvar del av Svensbygget 22. Svensbygget 26 förvärvar del av 
Svensbygget 22. Svensbygget 14 får rätt till servitut för in- och utfart över 
Svensbygget 23 och Svensbygget 23 får rätt till servitut för in- och utfart 
över Svensbygget 14. 
 
Priset för marken är enligt kommunens fastställda taxa, 100 kr/m² och 
förrättningen bekostas av ägarna till Svensbygget 14 och Svensbygget 26. 
 
Beslutsunderlag  
Överenskommelse om fastighetsreglering med tillhörande karta 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-12-05 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Samhällsutvecklare Tina Blomster föredrar ärendet. 
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Medborgarförslag – Öppen vägg för graffiti och 
gatukonst i Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens 
förslag att bifalla förslaget och ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
undersöka möjligheten att hitta en lämplig plats för en öppen vägg för 
graffiti och gatukonst i kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-04-03 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att upplåta Öppen vägg för graffiti och 
gatukonst i Vaggeryds kommun, förslagsvis vid skateparken i Skillingaryd. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av kultur- och fritidsnämnden 
och Vaggeryd ungdomsråd. 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2017-08-30, § 090 att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget och samtidigt ger kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att hitta en lämplig plats 
för en öppen vägg för graffiti och gatukonst i kommunen. 
Vaggeryds ungdomsråd anser inte att behovet av klottervägg är stort och ser 
inte att det behövs i kommunen.  
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2017-04-03 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24, § 052 
Remiss till kultur- och fritidsnämnden 2017-05-04 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-08-30, § 090 
Remiss till Vaggeryds ungdomsråd 2017-09-12 
Vaggeryds kommuns ungdomsråd remissvar 2017-10-11 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-15 
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Medborgarförslag – Anordna en hundrastgård i 
Skillingaryd och Vaggeryd 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgar-
förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag om att anordna hundrastgård i Skillingaryd och 
Vaggeryd har inlämnats.  
 
Tekniska kontoret och arbetsmarknadsenheten har yttrat sig i ärendet. 
Tekniska kontoret har i yttrandet belyst kostnaderna och föreslår att 
förslaget ska avslås. 
 
Arbetsmarknadsenheten ser att ett uppdrag till ett socialt företag att stå för 
driften är i linje med såväl kommunens mål om att stödja och främja sociala 
företag som Tillväxtverkets rekommendationer att drifta samhällsservice 
som är svår att räkna hem på annat sätt.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att föreningslivet undersöker möjligheten 
att anordna hundrastgård med hjälp av exempelvis leaderstöd. Om en 
hundrastgård anordnas föreslås driften kunna lösas i form av bidrag i 
storleksordning med tekniska kontorets uppskattning om 75 tkr per år till ett 
socialt företag om intresse för uppdraget finns. Kommunledningskontoret 
föreslår att medborgarförslaget med detta är besvarat. 
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag daterat 2016-11-12 
Tekniska utskottets beslut 2017-04-04, § 033 
Arbetsmarknadsenhetens yttrande 2017-08-03 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-24 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad föredrar ärendet. 
 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
följande: 
- Kommunfullmäktige föreslår att Arbetsmarknadsenheten undersöker 

intresset hos föreningslivet om möjligheten att anordna hundrastgård 
med hjälp av exempelvis leaderstöd. 

- Om en hundrastgård anordnas löses driften i form av ersättning i 
storleksordning med tekniska kontorets uppskattning om 75 tkr per år 
till ett socialt företag, om intresse för uppdraget finns. Bidraget föreslås 
ingå i budgetberedningens arbete förutsatt att anläggningen kommer på 
plats. 

- Medborgarförslaget anses därmed bifallet. 
 
Ulf Abrahamsson (C) med instämmande av Gert Jonsson (M) föreslår att 
medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, Kenth 
Williamssons förslag och Ulf Abrahamssons förslag och ställer förslagen 
mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Ulf Abrahamssons 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 

Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Kenth Williamsson förslag 
Nej-röst för bifall till Ulf Abrahamssons förslag 
 
Omröstningsresultat 
Ledamot   Ja Nej 
Kenth Williamsson (S)  X 
Roger Ödebrink (S)  X 
Ulf Abrahamsson (C)   X 
Maritha Bengtsson (KD)   X 
Gert Jonsson (M)   X 
   2 3 
 
Arbetsutskottet beslutar, med 3 Nej-röster mot 2 Ja-röster, att bifalla Ulf 
Abrahamssons förslag. 
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Motion – Utveckla kulturhelgen 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen ser det som positivt om kulturhelgen kan utvecklas 

då det är ett uppskattat lokalt evenemang med många besökare. Kultur- 
och fritidsnämnden föreslås finansiera detta antingen inom befintlig 
ram eller genom begäran om ökat anslag från budgetberedningen. 

2. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Christer Sandén (KD) har lämnat in en motion daterad 2017-02-27 med 
förslag att kommunen ska utveckla kulturhelgen genom att tillskjuta de 
medel som anslogs ur kommunstyrelsens medel för projektanslag för 
Smålands Kulturfestival. 
 
Yttrande har begärts av kultur- och fritidsnämnden och kommunlednings-
kontoret. 
 
Vaggeryds kommun deltog under flera år i Smålands Kulturfestival, där 
syftet var att lyfta fram näringsliv och kultur i samverkan med fokus på 
kommunens traditioner inom möbler och design. Festivalen bekostades med 
medel ur kommunstyrelsens anslag för projektmedel. Kulturfestivalen var 
uppskattad och visade på ett stort engagemang hos flera företag. 
 
Kommunledningskontoret tycker det är positivt om kulturhelgen kan 
utvecklas och eventuellt hållas årligen då det är ett uppskattat lokalt 
evenemang med många besökare, tankarna på att utveckla teaterfoajén 
tillsammans med biblioteket kan också bidra till nya möjligheter.  
 
Kommunledningskontoret anser dock inte att medel för detta kan överföras 
från kommunstyrelsen som motionen föreslår, utan anser att kultur- och 
fritidsnämnden ska finansiera detta antingen inom befintlig ram eller genom 
begäran om ökat anslag från budgetberedningen. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därför att avslå motionen. 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2017-02-27 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 026 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-06-28, § 68 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-21 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad föredrar ärendet. 
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Förslag på ställplatser för husbil i Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Alternativ 1. Hjortsjöbadet/Campingen anses vara en fullvärdig ställplats, 
alternativ 2. Slätten/Skillingaryd södra och alternativ 3. Götaströms 
golfklubb iordningsställs utifrån de förutsättningar som finns.  
Dessa alternativ kostnadsberäknas av tekniska kontoret i samverkan med 
berörda verksamheter och tas med i budgetberedningens arbete. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige har gett kommunledningskontoret tillsammans med 
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ge förslag till lämpliga ställplatser 
för husbil i Skillingaryd och Vaggeryd. Kultur- och fritidsnämnden har 
lämnat synpunkter som även kommunledningskontoret delar. 
 
Kommunledningskontoret har tagit del av kultur- och fritidsnämndens 
yttrande och föreslår utifrån det följande möjliga ställplatser, där centrala 
lägen vägs in tillsammans med andra inslag som bedöms kunna vara 
attraktiva för målgruppen: 

1.    Hjortsjöbadet/Campingen – fin miljö och centrumnära. Skulle kunna 
bidra till ökad handel och turism i och runt Vaggeryd. Skulle kunna 
rymmas inom campingens verksamhet och få den att utvecklas. Möjligt 
att tillgodose dusch och WC vid renovering av servicebyggnad. 

2.    Slätten/Skillingaryds södra – Gott om plats vid Circle K eller närmare 
Hemköp, nära motorvägen, skulle kunna bidra till ökad handel och 
turism i Skillingaryd. Tillgång till dusch och WC behöver utredas i 
samverkan med angränsande näringar. 

3.    Götaströms golfklubb – om golfklubben eller värdshuset är intresserade 
av samarbete. Redan idag kan golfare ställa sin husbil på avsedda 
platser hos golfklubben. Fin miljö runt fågelforsdammen, nära E4, finns 
restaurang. Tillgång till dusch och WC behöver utredas i samverkan 
med golfklubben och värdshuset. 

4.    Järnvägsparkeringen Vaggeryd – centralt läge som skulle kunna bidra 
till ökad handel och turism i Vaggeryd. Tillgång till dusch och WC ses 
inledningsvis som begränsad. 

 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 091 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-21 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om följande beslut: 
Alternativ 1. Hjortsjöbadet/Campingen anses vara en fullvärdig ställplats, 
alternativ 2. Slätten/Skillingaryd södra och alternativ 3. Götaströms 
golfklubb iordningsställs utifrån de förutsättningar som finns. Dessa 
alternativ kostnadsberäknas av tekniska kontoret i samverkan med berörda 
verksamheter och tas med i budgetberedningens arbete. 
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Turistrapport 2017, med förslag på inriktning för 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets redovisning för 
2017 och tar del av förslaget på inriktning och prioriteringar för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunledningskontoret har sammanställt arbete och insatser för 
turistsäsongen 2017 och ger förslag på inriktning och prioriteringar för 
2018. 
 
Kommunledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 
(2017-01-25 § 009) att se över hur turistinformation kan bedrivas i 
framtiden i enlighet med Smålands turisms verksamhetsplan. Detta med 
bakgrund av att digitaliseringen av information och marknadsföring 
gentemot turister och besökare påverkar hur vi bör prioritera och arbeta på 
bästa sätt utifrån de resurser och möjligheter som finns. 
 
I rapporten belyses kortfattat några delar som ligger till grund för de 
strategiska val och prioriteringar och för ett resonemang om hur Vaggeryds 
kommun kan förhålla sig och prioritera det fortsatta arbetet. Efter dialog 
med lokala aktörer och i utvärderingen tillsammans med turistvärdarna står 
det klart att det finns ett högt värde i att ha en turistbyrå som kan ta emot 
besökare och ge tips och råd. 
 
Förslaget är att söka samverkan med andra verksamheter för att skapa en 
trygg mötesplats för utökad service i teaterfoajén där även turisbyrån 
inordnas och bidra till öppethållande under sommarmånaderna och 
förbättrad service övrig del av året - beskrivs även i separat ärende. 
 
Beslutsunderlag 
Översyn av arbetet med turistinformation i Vaggeryds kommun med 
turismrapport för 2017 
Antal besökare i turistbyrån samt externa aktiviteter 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-24 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad föredrar ärendet. 
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Meetings Plus – Publicering av nämndhandlingar 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna nödvändiga avtal för 

att anskaffa Meetings plus för publicering av nämndhandlingar. 

2. Engångskostnaderna tas inom ramen för 2017 års budget, de 
tillkommande årliga licenskostnaderna täcks 2018 genom 
kommunstyrelsens förstärkta medel och tas in i budgetberedningens 
arbete för år 2019 och framåt. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Det finns ett behov av att utveckla distributionen av nämndhandlingar för att 
få en enklare och mer rättssäker hantering av beslutsunderlaget för de 
förtroendevalda.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att Platina kompletteras med anskaffande 
av modulen Meetings plus för publicering av nämndhandlingar. 
 
En testgrupp bestående av nämndsekreterare och förtroendevalda har fått se 
och prova modulen Meetings plus som kan komplettera det befintliga 
dokument- och ärendehanteringssystemet Platina. Gruppen var positiv till 
att gå vidare med Meetings plus som lösning. 
 
Kostnadsbilden är 525 tkr i engångskostnad och 140 tkr i tillkommande 
löpande årlig kostnad för underhåll, support och servrar. 
 
Under år 2018 kommer en uppgradering av systemet Platina att vara 
nödvändig för att fullt ut få tillgång till alla möjligheter inom ramen för 
Meetings plus. 
 
IT-enhetens förslag för nästa mandatperiod bygger sedan på en valmöjlighet 
att som förtroendevald antingen kunna ha ett bidrag för valfri lösning av 
tekniskt redskap (laptop, läsplatta etc) för nämndhandlingar eller en lösning 
som tillhandahålls av kommunen. 
 
Beslutsunderlag  
Kostnadsbild för anskaffning av Meetings plus, 2017-11-20 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-24 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) och Maritha Bengtsson (KD) föreslår att 
arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet.   
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Samordnare för informationssäkerhet 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta och samfinansiera en tjänst som 
samordnare för informationssäkerhet för att 
- Implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet  
- Implementera arbetssätt och rutiner så att kommunen uppfyller lagkraven 
för GDPR 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunen har ett generellt behov av att utveckla en effektiv och rättsäker 
informationshantering, vilket handlar om både systemutveckling och 
införande av tydliga rutiner i samtliga verksamheter. Konsekvenserna av att 
inte ha en god ordning har tydligt märkts vid bland annat Transportstyrelsen 
och offentliga myndigheter har ett långsiktigt behov av ett rättssäkert 
informationssäkerhetsarbete. 
 
För att vård och omsorg ska komma åt vissa nationella tjänster i 
fortsättningen (efter maj 2019) så måste vi bland annat bli medlemmar i 
Sambi som ställer kravet att vi som organisation ska ha ett ledningssystem 
för informationssäkerhet och en beskrivning för hur vi arbetar med 
informationssäkerhet. Konsekvensen blir annars att kommunen inte får den 
tillgång till läkemedelsregistret som behövs. 
 
Kommunen har också som krav att inom samtliga verksamheter uppfylla 
kraven i EUs förordning om hantering av personuppgifter (GDPR) från den 
25 maj 2018. 
 
Kommunens resurser för de aktuella uppgifterna är starkt begränsade och 
kommunledningskontoret föreslår att en tjänst som samordnare för 
informationssäkerhet införs vid kommunledningskontoret till stöd för hela 
organisationen. Tjänsten kan samfinansieras mellan verksamheterna år 1 
(2018) för att därefter rymmas i ordinarie budget. 
 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-24 
 
 
 forts. 
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Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall och kanslichef Torbjörn Åkerblad 
redogör för ärendet. 
Kommunledningskontoret har lämnat följande alternativ till beslut: 
Alternativ a) Inrätta och samfinansiera en tjänst som samordnare för 
informationssäkerhet för att 
- Implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet  
- Implementera arbetssätt och rutiner så att kommunen uppfyller lagkraven 
för GDPR 
Alternativ b) Inrätta och samfinansiera en visstidstjänst på två år som 
samordnare för informationssäkerhet för att 
- Implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet  
- Implementera arbetssätt och rutiner så att kommunen uppfyller lagkraven 
för GDPR 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S), Gert Jonsson (M) och Maritha Bengtsson (KD) 
föreslår bifall till: 
Alternativ a) Inrätta och samfinansiera en tjänst som samordnare för 
informationssäkerhet för att 
- Implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet  
- Implementera arbetssätt och rutiner så att kommunen uppfyller lagkraven 
för GDPR. 
 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår avslag på förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, Kenth 
Williamssons m.fl. förslag och Ulf Abrahamssons förslag och ställer 
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Kenth 
Williamssons m.fl. förslag. 
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Motion – Personalförmåner 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i enlighet med motionens 
intentioner att kommunen undersöker och i lämpliga fall inför personal-
förmåner i syfte att stärka vår attraktivitet som arbetsgivare. 
 
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. 
 
Yttrande har begärts av kommunledningskontorets personalenhet. 
 
Personalenheten lämnar följande svar. 
Attraktiv arbetsplats 
I dagens konkurrens om kompetensförsörjning till kommuner är löner och 
personalförmåner delar som kan vara positiv att kunna erbjuda medarbetare 
för att både behålla med också attrahera nya medarbetare. 
Mer avgörande är dock hur våra verksamheter är organiserade, gott 
ledarskap men även arbetsmiljön som är synnerligen viktig för att vi ska 
vara attraktiva som arbetsgivare.  
 
Förmåner i kommunal verksamhet 
Inom kommunalverksamhet finns kollektivavtal som ger förmåner utöver 
dagens lagstiftning. Här följer några exempel, 
Semester  
Bland annat har anställda inte något intjänande år för att få betald semester, 
antalet semesterdagar ligger i tre intervall utifrån ålder, -39 år 25 dagar/år,  
-49 år 31 dagar och 50 – 32 dagar. 
Föräldrapenningtillägg 
Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet beräknat per 
kalenderdag och betalas för 180 kalenderdagar per födsel och som längst till 
dess barnet är 24 månader. 
 
 
 forts. 
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Arbetstidsförkortningar 
Våra kollektivavtal reglerar arbetstider för olika grupper från 40 timmar till 
38,25 timmar, 36 timmar för natt. Det finns även lokala kollektivavtal på 37 
timmar och 34 timmar för natt (sjuksköterskor). 
Flexibel arbetstid 
Våra kollektivavtal ger även möjlighet att göra lokala avtal om flexibel 
arbetstid. I dag finns ett flertal avtal för olika verksamheter som 
administration, förskola, skolledare m fl. 
Det ger medarbetare en möjlighet att utifrån verksamhetensbehov kunna 
vara flexibla med sin arbetstid. 
 
Lokala förmåner 
Vaggeryds kommun har även lokala förmåner som; 
Friskvårdsbidrag – upp till 1000 kr per år 
Föreläsningar –en till två gång per år erbjuds föreläsningar inom olika 
ämnen.  
Studiebidrag för fritidsstudier – upp till 2000 kr per termin för litteratur och 
resor 
Tjänstledighet för barn -det ger medarbetare möjlighet att vara tjänstlediga 
utan lön i en sammanhängande period till barnet fyllt tre år. 
Förtjänsttecken – för medarbetare 25 år, politiker 20 år 
Gratis kaffe – gratis kaffe/te för våra medarbetare 
C-körkort – Deltidsbrandmän får bidrag för att ta C-körkort. 
Mobiltelefon – Medarbetare som har mobiltelefon i tjänsten kan använda 
den privat under förutsättning att ett prefix används för privata samtal och 
surf. Samtalen faktureras medarbetare enligt skattemyndighetens regelverk 
Frukt – förekommer på de flesta arbetsplatser under den mörka årstiden 
nov-mars. 
GYM- i kommunen utom sport- simhallen får användas fritt. 
Personalförening- Kommunen lämnar 75 000 kr per år i bidrag. Medlemmar 
(avgift 100 kr) får rabatter på olika aktiviteter, ett till två biobesök. 
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Förmåner med bruttolöneavdrag 
Det finns förmåner i andra kommuner som vi inte har såsom; 
Bruttolöneavdrag, för IVF-behandling, operation för korrektion av synfel, 
personalbil, cyklar mm 
Löneväxling – löneväxling för pension 
 
Förmåner med bruttolöneavdrag är förknippande med en omfattande 
administration för arbetsgivaren. Bruttolöneavdrag ger en minskad inkomst 
som påverkar den allmänna pensionen och den sjukpenninggrundande 
inkomsten. 
Flera arbetsgivare erbjuder till exempel cyklar (vanliga och el) som 
upphandlats, till sina medarbetare med bruttolöneavdrag under tre år med 
möjlighet att sedan lösa ut dem till ett restvärde. 
 
Från och med i höst är det möjligt att få ett statligt miljöbidrag för elcyklar 
upp till 10.000 kr med 2500 kr vilket motsvarar 25% av kostnaden. Det är 
möjligt att köpa cyklar på avbetalning hos cykelhandlare och då påverkas 
inte pension och sjukpenninggrundande inkomst. 
 
Attraktiva förmåner 
Vårt förslag är att upphandla en extern lösning för att kunna erbjuda våra 
medarbetare attraktiva förmåner.  
Det finns en extern lösning vi som kommun kan upphandla. Både offentliga 
arbetsgivare och privata företag använder lösningen i dag. I närområdet 
upphandlar Gislaveds kommun den aktuella lösningen. 
 
Det finns företag som erbjuder portallösningar med olika typer av förmåner, 
tjänster och rabatter som administreras av dem.  
Portallösningen har en koppling till lönesystemet där nettolöneavdrag kan 
administreras. Nettolöneavdrag påverkar inte allmän pension eller 
sjukpenninggrundande inkomst. 
I lösningen kan vi som kommun tydliggöra de avtalsmässiga förmånerna på 
individnivå, t ex hur mycket pengar son vi avsätter till tjänstepension, 
försäkringar, värdet av semesterdagar, föräldrapenningtillägg med mera. 
Kommunens friskvårdspengen hanteras genom att köp av olika aktiviteter 
kan göras via portalen. Det frigör den administration vi har i dag med 
hantering av ansökningar och kvitton. Företagen förhandlar rabatter på olika 
varor och tjänster, till exempel cyklar, matkassar, resor, rådgivning kring 
pension med mycket mera. 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2017-06-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 086 
Remiss till personalenheten 2017-08-01 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-26 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Personalchef Åsa Öhrn redogör för förslaget till svar på motionen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att bifalla 
motionen i enlighet med motionens intentioner att kommunen undersöker 
och i lämpliga fall inför personalförmåner i syfte att stärka vår attraktivitet 
som arbetsgivare. 
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Medarbetar- och ledarskapsprogram  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar medarbetar- och ledarskapsprogrammet, ett 
personalpolitiskt dokument för Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det tidigare personalpolitiska programmet ”Ledarskap och medarbetarskap i 
Vaggeryds kommun” beslutades av kommunstyrelsen i november 2001. 
 
Det nya medarbetar- och ledarskapsprogrammet har tagits fram i samverkan 
med fackliga organisationer, chefer i kommunens verksamheter samt 
förvaltningschefer. Det har också varit föredraget i förhandlings-
delegationen där den politiska ledningen fått möjlighet att påverka 
innehållet.  
 
Programmet bygger på kommunens vision och värdegrund som är viktiga 
grundstenar i det medarbetar- och ledarskap som ska prägla kommunen med 
respekt för människa, delaktighet i att kunna påverka genom ständiga 
förbättringar. Arbetet ska vara en plats för glädje, där vi får möjlighet att 
göra skillnad för dem vi är till för. Det tydliggörs också de förväntningar 
som är förknippade med att vara medarbetare och ledare i kommunen. 
Programmet beskriver också inriktningen inom viktiga personalpolitiska 
områden som friskvård och hälsa, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, 
kompetensförsörjning och lönepolitik. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-06, § 075 att återremittera ärendet till 
kommunledningskontoret för att göra små redaktionella ändringar i 
programmet så att det tydliggörs vad arbetsgivaren erbjuder. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till medarbetar- och ledarskapsprogram 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 018 
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-01, § 039 
Kommunstyrelsen beslut 2017-04-06, § 075 
Justerat förslag till medarbetar- och ledarskapsprogram 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-22 
 
 forts. 
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Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Personalchef Åsa Öhrn föredrar ärendet. Kommunledningskontoret har nu 
gjort redaktionella uppdateringar i programmet. 
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Förslag till instruktion för kommundirektör 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet till kommunledningskontoret för att 
lyfta det i förhandlingsdelegationen. Ärendet tas sedan upp på nytt vid 
kommunstyrelsens arbetsutskott 24 januari 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. En av nyheterna är att 
styrelsen ska besluta om en instruktion för kommundirektören. Det finns 
därför skäl för styrelsen att fatta beslut om en sådan senast vid december 
månads möte. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till instruktion för 
kommundirektör i Vaggeryds kommun. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-22 
Förslag till instruktion för kommundirektör i Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Personalchef Åsa Öhrn föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att återremittera 
det till kommunledningskontoret för att lyfta det i förhandlingsdelegationen. 
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Motion – Jämställda löner 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vaggeryds kommun fortsättningsvis 

följer regelverket med lönekartläggningar enligt diskrimineringslagen 
och gör de åtgärder som kan behövas för att upprätthålla jämställda 
löner och att det vid behov tas fram en handlingsplanplan för att åtgärda 
eventuella löneskillnader. 

2. CEMR-deklarationen blir en aktiv del i hållbarhetsarbetet med Agenda 
2030. 

3. Motionen anses därmed bifallen. 
 
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. 
 
Yttrande över motionen har begärts av kommunledningskontorets 
personalenhet. 
 
Motionen hänvisar till ett inslag på SVT angående lönegap mellan kvinnor 
och män i kommunal verksamhet. 
 
Uppgifterna kommer från Sveriges kommuner och landstings (SKL) öppna 
jämförelser kring jämställdhet. Öppna jämförelser Jämställdhet finns för 
första gången (2016) en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för 
ex, politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna. 
Rapporten ska ses som ytterligare ett stöd för att upptäcka osakliga 
skillnader på grund av könstillhörighet, sätta mål för jämställdhetsarbetet 
och driva på utvecklingen mot ett jämställt samhälle och är ett utmärkt stöd i 
arbetet med CEMR-deklarationens områden. 
 
Rapporten omfattar 23 könsuppdelade nyckeltal inom politisk 
representation, arbetsvillkor och service till invånarna. De sex nyckeltalen 
för politik och arbetsliv är gemensamma för kommuner, landsting och 
regioner medan olika nyckeltal används för den service som levereras. Det 
ger totalt 18 nyckeltal för kommunerna. 
 forts. 
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Mätetalet, Lönegap mellan kvinnors och mäns medianlön i kommuner. 
Månadslön (uppräknad till heltids lön) inklusive rörliga tillägg och 
förmåner. Detta är ett intressant mätetal då hela lönen mäts. Det är dock ett 
mätetal som inte används tidigare i kommunen och för närvarande har vi 
inte någon egen mätningen utan kommer att behöva ta fram en ny rapport. 
Vaggeryd finns på plats 266 av 290, för mätetalet i jämförelse med andra 
kommuner 
 
Några mätetal för Vaggeryds kommun i samma rapport 
- politik, samlad ranking 247/290 
- utbildning, samlad ranking 236/290 
- äldreomsorg, samlad ranking 9/290 
I den samlade bedömningen av alla kriterier för landets kommuner återfinns 
Vaggeryds kommun på plats 281/290. 
 
CEMR-deklarationen 
Vaggeryds kommun skrev 2006 under CEMR-deklarationen, den 
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal 
och regional nivå. 

CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner 
att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i 
den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskriminerings-
lagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal 
omsätts i praktik på lokal och regional nivå. 

Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, dvs. såväl det 
politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. 
I arbetet med deklarationen ska det tas fram en handlingsplan för 
kommunens arbete med CEMR-deklarationen. Den handlingsplanen har inte 
tagits fram ännu. 

Kommunens politiker och förvaltningschefer fick i maj 2014 en utbildning i 
jämställdhetsarbete av SKL. 
 
 
 forts. 
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Lönekartläggning  
Det finns ett lagkrav på att arbetsgivare ska genomföra lönekartläggningar.  
I en lönekartläggning ska vi som arbetsgivare kartlägga och analysera:  

• bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor  
som tillämpas hos arbetsgivaren  

• löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete  
• löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete 
• löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett 

arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är 
kvinnodominerat har lägre krav men högre lön. 

Analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män i lika arbete ska mynna 
ut i en bedömning av om skillnaden har direkt eller indirekt samband med 
kön. Hela löneskillnaden ska kunna förklaras på ett sakligt sätt. Vid 
individuell lönesättning är det som regel nödvändigt att göra bedömningen 
på individnivå.  

Lönekartläggning ska numera genomföras varje år från 2017 mot tidigare 
vart annat år.  

Arbetet i kommunen kring lönekartläggning styrs av kommunens 
ledningsgrupp och involverar representanter för olika verksamheter vad 
gäller värdering av olika yrken samt insyn för fackliga organisationer. 
Vi har de senaste åren använt oss av diskrimineringsombudsmannens 
verktyg, Lönelots och med hjälp av extern konsult gjort arbetet.  

Även årets och tidigare lönekartläggningar visar att kommunen har 
jämställda löner utifrån kriterierna ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 5 juni 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 083 
Remiss till kommunledningskontorets personalenhet 2017-08-01 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-09 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Personalchef Åsa Öhrn föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att arbetsutskottet bifaller 
kommunledningskontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Medborgarförslag – Friskvårdsplan för anställda 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Vaggeryds kommun bibehåller friskvårdsbidraget i nuvarande form. 

Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Medarbetarenkäter genomförs 
regelbundet. 
 

2. Medborgarförslaget anses därmed avslagen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats 16 oktober 2017 med förslag att en 
friskvårdsplan för kommunens anställda tas fram. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och besvarande. 
 
Yttrande har begärts av kommunledningskontorets personalenhet. 
 
Kommunledningskontoret har i tjänsteskrivelse 2017-11-09 lämnat ett svar 
på medborgarförslaget och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
Vaggeryds kommun bibehåller friskvårdsbidraget i nuvarande form. 
Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. 
Medarbetarenkäter genomförs regelbundet. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2017-10-16 
Kommunfullmäktiges beslut  
Remiss till kommunledningskontorets personalenhet 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-09, med bilaga på 
godkända aktiviteter för friskvård 
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Uppdaterade policydokument inom arbetsmiljöområdet 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna de 
uppdaterade policydokumenten 

Arbetsmiljöpolicy 
Alkohol- och drogpolicy 
Trafik- och resepolicy 
Rökfri arbetstid och arbetsplats 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förslag på uppdaterade policydokument inom arbetsmiljöområdet har 
upprättas. 
 
Bakgrund 
Policydokument behöver med viss regelbundenhet uppdateras för att vara 
aktuell och i linje med lagstiftning och andra regelverk. 
 
Policydokument 
En policy är en avsiktsförklaring som vägleder vårt arbete att uppnå önskat 
resultat för att styra beslut och uppnå önskade mål.  
Policydokument inom arbetsmiljöområdet har sin grund inom 
arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets detaljreglering i 
författningssamlingar). 
 
Till policydokumenten finns praktiska riktlinjer för det arbete som ska 
bedrivas. Riktlinjerna uppdateras vid behov vid förändringar i t ex 
arbetsmetoder. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
För att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet har ett arbete pågått 
under 2017 med digitalisering. Den sista delen i arbetet är systemet Sara 
som hanterar SAM. Det ger många fördelar att dokument, arbetsmaterial  
e t c finns samlat och ger en god överblick över det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på olika nivåer i våra verksamheter. 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-22 
Uppdaterade policydokumenten:  
Arbetsmiljöpolicy 
Alkohol- och drogpolicy 
Trafik- och resepolicy 
Rökfri arbetstid och arbetsplats 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Personalchef Åsa Öhrn föredrar ärendet. 
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Förslag gällande fortsatt planering för 
ensamkommande 18 år + i asylprocessen 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ge arbetsmarknadsenheten i uppdrag att 
färdigställa detaljplaneringen och starta upp verksamheten enligt upprättat  
förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Vaggeryds kommun kommer att få drygt 1,8 miljoner i extra kommunbidrag 
av staten för hanteringen av ensamkommande asylsökande som fyller 18 år. 
Pengarna föreslås att, i samarbete med civilsamhället, användas främst till 
boendekostnad och personalkostnader för att främja en god livssituation för 
ungdomarna.  
 
Bakgrund 
Regeringen och vänsterpartiet föreslog tidigare i år ett tillfälligt kommun-
bidrag för att möjliggöra för kommunerna att låta ensamkommande 
asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen. De pengar 
som avsattes var 390 miljoner kronor för 2017 och 195 miljoner för 2018. 
Av dessa medel tillkommer drygt 1,8 miljoner till Vaggeryds kommun. 
 
Med anledning av detta beslutade socialnämnden den 26 oktober 2017 att 
överlåta till 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”.  
 
Planering 
Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med föreningen Internationella 
Vänner kommit överens om ett upplägg där ungdomarna erbjuds möjlighet 
att stanna i Vaggeryds kommun. Modellen bygger på att Internationella 
Vänner tilldelas ett bidrag på 130 000 kronor för att med en egen 
samordnare på 20% , eller en dag i veckan, kunna arbeta aktivt med frågan 
och framförallt arbeta med att bygga upp en volontärplattform. 
Arbetsmarknadsenheten kommer att resursmässigt beräkna att 1,5 tjänster 
behövs för att koordinera uppdraget utifrån en lägsta nivå.  
 
 forts. 
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Ungdomarna kommer att erbjudas boende antingen på Berget (före detta 
HVB-hemmet i Skillingaryd) eller i hem hos privatpersoner eller andra 
byggnader som tillhör civilsamhället. De ungdomar som inte bor på Berget 
kommer att skickas med en ’hyrespeng’ på 1 500 kronor per månad. 
Arbetsmarknadsenhetens koordinatorer ansvarar bland annat för daglig 
tillsyn och stöttning på boendet Berget samt för uppföljning av 
ungdomarnas skolgång/sysselsättning. En styrgrupp där, bland flera, 
Internationella Vänners samordnare, en av koordinatorerna och kommunens 
integrationssamordnare sitter med kommer också att tillsättas. Volontärer 
kommer att bemanna boendet Berget på kvällstid.  
 
Målgrupp 
Målgruppen är de asylsökande ensamkommande flyktingungdomar (som 
idag bor i kommunens EKB-verksamhet) som fyllt/fyller 18 år, eller har 
skrivits/skrivs upp i ålder från det datum då Socialnämnden fattade beslut i 
ärendet (2017-10-26) samt de ungdomar som kommer i samma situation 
under 2018. Ungdomarna får bo kvar i det tillfälliga boendet under hela sin 
asylprocess. Ungdomar i samma situation som tidigare flyttat ut ur 
socialtjänstens EKB-verksamhet omfattas inte.  

I samarbete med områdeschef i EKB-verksamheten har prognos tagits fram. 
Totalt kan det röra sig om 19 ungdomar om alla väljer erbjudandet att stanna 
kvar i kommunen.   

Beslutsunderlag  
Arbetsmarknadsenhetens tjänsteskrivelse 2017-12-04 
Budgetprognos för verksamheten 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Integrationssamordnare Anna Gradeen föredrar ärendet. 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-07 § 263 2017/311 43 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Näringslivskontorets placering och bemanning 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet tar till sig informationen. 
 
2. Näringslivsrådets representanter i arbetsutskottet får i uppdrag att ha en 

diskussion om en gemensam presentation avseende näringslivsrådets 
framtid inför nästa styrelsemöte med näringslivsrådet. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Näringslivskontoret är sedan 2003 lokaliserat till Skänkelund i Vaggeryd. 
Skänkelund planeras för att bli bostäder vilket innebär att näringslivs-
kontoret behöver nya lokaler.  
 
I Skillingehus pågår ett förändringsarbete i syfte att utveckla teaterfoajen. 
Ambitionen är att teaterfoajen ska bli en mötesplats och ett fönster ut mot 
torget där bibliotek, turism, centrumutveckling och medborgardialog kan 
samordnas för bästa möjliga service till våra invånare. Foajen kan även 
användas till utställningar och information av olika slag, samt ge våra 
företag möjlighet att visa upp sina produkter.  
 
För ytterligare mervärde och för att stärka näringslivsarbetet föreslås att 
även näringslivskontorets lokaler, där även science park ingår med en filial, 
förläggs till Skillingehus. Det ger möjlighet till en utvecklad samverkan på 
flera plan och stärker också teaterfoajen som mötesplats. 
Näringslivskontoret har flera beröringspunkter med såväl turism, som med 
kultur- och fritid, och inte minst med kommunens samhällsutvecklare och 
myndighetsutövare, som har sitt kontor i Skillingehus. En flytt av 
näringslivskontoret har diskuterats på näringslivsrådets styrelsemöte 2017-
11-16, vilka ställer sig positiva till förändringen. 
 
På styrelsemötet diskuterades också nödvändigheten av att tillsätta 
ytterligare en tjänst på näringslivskontoret, enligt ägardirektiv. Tjänsten kan 
med fördel samordnas mellan näringslivsrådet och Vaggeryds kommun. 
Exempel på samarbetsområden kan vara centrumutveckling, turism och 
handel. Tjänsten som samhällsutvecklare är idag hårt belastad och en 
samordning enligt ovan skulle innebära möjlighet till utveckling inom flera 
områden, vilket är extra viktigt i det expansiva skede som Vaggeryds 
kommun befinner sig i.  
 
 forts. 
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Kommunledningskontoret förslag är: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- ge förvaltningen i uppdrag att planera för en flytt av näringslivskontoret 
till Skillingehus  

- ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en kostnadsberäkning 
för den planerade förändringen  

- ge förvaltningen i uppdrag att se över hur ytterligare en tjänst på 
näringslivskontoret kan användas gemensamt 

 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-27 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att ta till sig 
informationen och att näringslivsrådets representanter i arbetsutskottet får i 
uppdrag att ha en diskussion om en gemensam presentation avseende 
näringslivsrådets framtid inför nästa styrelsemöte med näringslivsrådet. 
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Kommunstyrelsens mål 2018 inför nulägesbedömning 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner förslaget till plan för nulägesbedömning av 
kommunstyrelsens mål 2018 inför dialog kring ambitionsnivå och 
accepterade värden på kommunstyrelsens sammanträde 10 januari 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Som en del av budgetarbetet inför 2018 har kommunstyrelsen särskilt 
prioriterat 7 av kommunfullmäktiges övergripande mål samt formulerat 
kommunstyrelsens mål för 2018, 26 stycken.  
 
Målen för 2018 har som utgångspunkt att det är sista året på mandat-
perioden och därmed blir mätningen av måluppfyllelsen 2018 satt i relation 
till de nämndmål som gällt för 2016 och 2017. För att kunna mäta och 
bedöma måluppfyllelsen har mått/metod för måluppfyllelsen tilldelats målen 
genom ett tydliggörande av vad kommunstyrelsen efterfrågar för resultat 
och nytta. KS 26 mål, samt mått/metod för måluppfyllelse ingår i 
Programbudget 2018.  
 
Nulägesbedömning som underlag för ambitionsnivå  
Kommunstyrelsens mål baseras på kommunfullmäktiges mål, och kan 
summeras i följande områden inför nulägesbedömning: 

Externt fokus: 
• Fysisk planering, inkl. hållbarhetsperspektiv (Agenda2030) inkl. 

attraktivitet (7 mål) 
• Arbetsmarknadsfrågor, inkl. integration och sociala företag (2 mål) 
 
Internt fokus: 
• Interna organisationsfrågor, inkl. personal, utbildning, 

hållbarhetsperspektiv (Agenda2030) (9 mål) 
• Service och tillgänglighet, inkl. bemötande och digitalisering (4 mål) 
• Process för planering och uppföljning av budget/prognos/utfall av mål, 

medel, kvalitet inkl. utvärdering av antal möten. (2 mål) 
• Miljömål (2 mål) 
 

 forts. 
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Utöver dessa mål har kommunstyrelsen formulerat särskilda mål för 
integration, samt att ytterligare kommunövergripande delmål finns beslutade 
i SPB18-20. Dessa delmål hanteras i samband med ovanstående. 

Nulägesbedömning 10 januari och målvärden för 2018 
En arbetsgrupp bestående av Gert Jonsson, Kenth Williamsson, Annika 
Hedvall och Camilla Wallin Kupferberg har förarbetat ett upplägg för att 
kunna hantera nulägesbedömning av alla mål på kommunstyrelsen den 10 
januari. Vid behov delas nedanstående mellan 10 januari och 7 mars. 

1. Kort summering nuläge och förslag till beslut målvärden 2018: 
• Fysisk planering, inkl. hållbarhet 
• Arbetsmarknadsfrågor–  sammanfattning av Studiebesök på AME 13/12 
• Service och tillgänglighet 
• Miljömål 
 
2. Summering nuläge och dialog kring målvärden 2018 inför beslut 
• Personal och organisationsfrågor, inkl. hållbarhetsperspektiv 

(Agenda2030)  
• Process för planering och uppföljning av budget/prognos/utfall av mål, 

medel, kvalitet inkl. utvärdering av antal möten kommunstyrelsen. 
 

Information om verksamhetens hantering av kommunstyrelsens mål: 
Inför verksamhetens planering 2018 bearbetas kommunstyrelsens mål av 
kommunledningskontoret preliminärt enligt följande:  

1. Har målet ett kommunövergripande perspektiv, med kommunstyrelsen 
som samordnande, eller riktar sig målet till enbart 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret? 

2. De mål som har ett kommunövergripande perspektiv – behöver de 
lyftas till kommunfullmäktigemål i framtiden? 

3. Preliminär bedömning av tidsperspektiv: Skall målet uppfyllas inom 
2018 eller är det över 2-3 år? 

4. Var ligger ägarskapet av målet i verksamheten? 
5. Vad krävs för en nulägesbedömning? 
6. Nulägesbedömning och förslag till målvärden för 2018 enligt upplägg 

10 januari 
 
 forts.  
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Beslutsunderlag  
KS Mål 2018 arbetsmaterial 20171206 
Strategisk Plan och Budget 2018-2020 
Förslag arbetsgrupp 20171122 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-20 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar ärendet. 
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Kommunkompassen 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att delta i Kommunkompassen våren 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Resultatet av analys från kvalitetsundersökningar visar på ett behov av 
utveckling kring styrning med medborgarnytta och helhetssyn i fokus. 
PWC’s översyn av kommunledningskontoret bekräftar det behovet. Ett 
genomförande av Kommunkompassen 2018 stämmer väl överens med ett 
naturligt nästa steg för att med SKLs hjälp se möjliga prioriteringar i 
framtida utvecklingsarbete. 
 
Kvalitetsundersökningar med medborgarnytta i fokus 
Sedan 2006 har Vaggeryds kommun genomfört olika typer av 
kvalitetsundersökningar med möjlighet till nationell jämförelse: SCB 
Medborgarundersökning genomförs sedan 2006, medarbetarenkät 
genomförs sedan 2012, följt av 2015 och 2017, extern servicemätning har 
gjorts 2013, 2015, 2017 och redovisas inom ramen för KKiK, KKiK 
Kommunens kvalitet i korthet har genomförts 2015, 2016, 2017. Förutom 
ovanstående som beställs av kommunen, görs en rad andra 
kvalitetsmätningar nationellt, framför allt SKL Öppna jämförelser. Det finns 
dessutom en rad rankingar med invånarfokus kommunen inte styr över, men 
följer, samt ett begynnande antal egna undersökningar i olika verksamheter 
som involverar den specifika användaren/ brukaren/ kunden/ eleven. 
 
Vaggeryds kommun har succesivt ökat sitt medborgarfokus i arbetet med 
kvalitet, och har nu kunnat börja jämföra kvalitetsresultat över tid med 
konklusionen att medborgarfokus i sig ställer krav på en tydlig styrning och 
uppföljning med helhetsperspektiv, där även medborgardialog behöver 
stärkas på ett strategiskt sätt. Här finns både ett uppdrag att ta fram en ny 
styrmodell, samt ett uppdrag kring medborgarcafé. 
För att kunna hitta rätt utgångspunkt för medborgarfokus och 
ändamålsenlighet i styrningen har många kommuner genomfört 
Kommunkompassen.  
 
 
 forts. 
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Översyn bekräftar behov av utveckling kring medborgarnytta 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-15, § 209 att ta fram en 
nulägesrapport för att beskriva kommunledningskontorets ledningsfunktion 
och det ledningsstöd som övriga förvaltningar i dag får från 
kommunledningskontoret, vilket utmynnat i en Rådgivningsrapport. 
Rapporten presenterades på kommunstyrelsen av Jörn Wahlroth, PwC den  
9 sep 2017 § 156. Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för fortsatt arbete, som presenteras för kommunstyrelsen i 
februari.   
Flera delar av PWC-rapporten Översyn av Kommunledningskontoret visar 
behovet av fortsatt utveckling av ansvar, roller, helhetssyn, styrdokument 
och medborgarnytta, vilket genomförandet av Kommunkompassen kan 
bidra med. 
 
Kommunkompassen 
Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg. Det är anpassat till 
kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett 
medborgar- och brukarperspektiv. Sedan starten 2002 har SKL genomfört 
170 utvärderingar i olika kommuner. Områden som belyses: 

• Offentlighet och demokrati 
• Tillgänglighet och brukarorientering 
• Politisk styrning och kontroll 
• Ledarskap, ansvar och delegation 
• Resultat och effektivitet 
• Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 
• Verksamhetsutveckling 
• Kommunen som samhällsbyggare 

 
Verktyget utvärderar ”vad och hur” hela kommunen gör för att:  
Utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet, utveckla styr- och 
uppföljningssystem, utveckla effektiva verksamheter som producerar 
tjänster med hög kvalitet, skapa goda arbetsplatser och delaktiga 
medarbetare, •skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande 
i hela den geografiska kommunen. 
 
 
 forts. 
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Kommunkompassen kostar 85.000 kr samt interna resurser i form av att 
skriftligt material skall tillhandahållas SKL, fr.a. kommunövergripande 
styrpolicies, vilket skickas till SKL senast två veckor innan. Två dagar 
intervjuer bokas in med kommunledning, politisk ledning och fackliga 
organisationer samt representativa resultatenhetschefer. Skriftlig rapport 
levereras ca 1,5 månader efter, och muntlig genomgång kan bokas vid 
behov.  
 
Vad Kommunkompassen kan leda till 
Kommunens ledningsgrupp deltog 2017 på Kvalitetsmässan 2017 i 
Göteborg, och där presenterades bl.a. norska och svenska kommuners egna 
beskrivning av nyttan de upplevt av att genomföra Kommunkompassen. 
Helsingborgs kommun, vinnaren av utmärkelsen Årets kvalitetskommun 
2017, har genomfört Kommunkompassen flera gånger och använder det 
som en plattform för dialog vad som behövs för att ständigt bli bättre. 
Struktur och kultur, mod i det politiska ledarskapet och att alla chefer 
känner ansvar för sina verksamheter med fokus på mål och resultat, är några 
av de vinster man beskriver. Ökat koncerntänk, prestigelöshet utifrån den 
egna organisationen/ verksamheten och se till helheten, förebilder, arbeta 
smart och bra med effektiviseringar är några ytterligare exempel. 
 
Ett exempel från en norsk kommun visade på likheter med Vaggeryds 
kommun, där man stod inför en expansiv utveckling med ansträngd budget, 
samtidigt som det fanns en önskan om att vara bäst. Det fanns behov av 
strukturerade prioriteringar med utmaningar inom rekrytering, 
kompetensförsörjning och attraktivitet. Kommunkompassen hjälpte där till 
med att prioritera, skapa helhetstänk, få färre styrdokument, väva in mål, 
medel o kvalitet i budgetprocessen, tydligt medborgarfokus samt att få fram 
transparens kring resultat på bl.a. webben. 
 
Kommunkompassen tidsalternativ 
Det finns två alternativ till genomförande av Kommunkompassen: 
a) Vår 2018 (Prel. Datum 20-21 mars 2018) med ev. uppföljning vår 2020 
b) Vår/Höst 2019, med ev. uppföljning vår 2020 
 
Rekommendation är alternativ a) Vår 2018, då den ger utrymme för  
att få ett välbehövligt gott betyg på det utvecklingsarbete som redan pågår, 
samt få en hjälp att identifiera vad som behöver prioriteras att utveckla med 
fokus på nytta för medborgaren. 
Detta alternativ ger också en möjlighet att delta som Årets 
Kvalitetskommun 2019 eller 2021. 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Utvärdering Internt kvalitetsarbete KS 2017-05-10 § 082 
PWC rapport presenterad KS 2017-09-06 § 156 
Strategisk Plan och Budget 2018-2020 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-20 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) och Maritha Bengtsson (KD) föreslår att 
arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets förslag att delta i 
Kommunkompassen våren 2018. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Information internt kvalitetsarbete ny värdeverkstad 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett arbete inleddes i början av 2012 med att låta vision och värdegrund få 
utgöra plattform för såväl kommunens kvalitetsarbete som en gemensam 
marknadsplan för kommunen och näringslivet med hjälp av en demokratisk 
och öppen arbetsprocess. Det har gått 4 år sedan kommunfullmäktige antog 
ett beslut om att införa ett kvalitetsarbete och den 10 maj 2017 
återrapporterades vad beslutet resulterat i hittills, baserat på en utvärdering 
bestående av intervjuer med förvaltningschefer samt enhetschefer på 
kommunledningskontoret. 

De politiska uppdragen utformades redan 2009 och 2010 kring framtagande 
av vision, 2012 för framtagande av värdegrund, 2011 kring att ta fram en 
marknadsplan (Samtliga godkända genom beslut 2013), samt 2012 ett 
uppdrag om förvaltningsövergripande samordning av verksamheterna som 
främjar den totala kommunnyttan (kvalitetsarbete för samtliga styrelser och 
nämnder) – där ett förslag till genomförande godkändes 2013. 
För det sistnämnda genomfördes en utvärdering under våren 2017 där en 
summering presenterades från intervjuer gjorda med förvaltningschefer och 
nyckelpersoner inom 7 förvaltningar, 1 bolag samt med majoriteten av 
kommunledningskontorets enhetschefer. 
 
Slutsatserna från utvärderingen som presenterades för KF 29 maj 2017 
visade kort att: 

• En kommunövergripande koppling mellan struktur och kultur i 
kvalitetsarbetet kan öka mervärdet och skapa tydlighet. Det saknas 
bl.a. en röd tråd mellan systematiskt arbetsmiljöarbete, 
internkontrollplaner och internt kvalitetsarbete med inspiration av 
lean.* 

• De olika perspektiven underifrån (har bearbetats genom lean 
perspektivet) och ovanifrån (bl.a. ledarutvecklingsprogrammet) 
behöver kopplas samman så att de stödjer varandra på bästa sätt 
genom medarbetarskap och ledarskap. Perspektiven har behov av en 
berättelse att kommunicera på ett bra sätt. 

• Det finns behov av ett förtydligande hur kvalitetsarbetet som metod 
ingår i ett sammanhang, syftet och hur det fungerar.  

 forts. 
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• Det finns gott om lärdomar att dela över verksamhetsgränser - Det 
som en verksamhet stött på problem kring kan en annan ha hittat en 
lösning på. Verksamheterna har byggt upp en stor kunskapsbank i 
arbetet med kvalitet och ständiga förbättringar  

• Kvalitet behöver föras in i årshjulet på ett tydligt sätt 
 
Sedan dess har det varit fokus på att få in såväl det interna kvalitetsarbetet 
(baserat på en värdeverkstad) som den externa kommunikationen (baserat på 
marknadsplanen) i ett sammanhang, som en del av en framtida styrmodell 
för Vaggeryds kommun (Uppdrag i SPB 2018) där resultat mäts och 
visualiseras (baserat på en mätverkstad som samlar kvalitetsmått) 

Den externa kommunikationen förverkligas naturligt genom 
marknadsplanen, vilken reviderades våren 2017, och det interna 
kvalitetsarbetet förverkligas genom en ny, reviderad värdeverkstad 
färdigställd tidig höst 2017. 

Den nya värdeverkstaden har nu samma grafiska profil som 
marknadsplanen, och är baserad på nio grundstenar i det interna arbetet med 
kvalitet. Den är utformad som en spelplan och skall vara ett stöd i arbetet.  

Målet med värdeverkstaden är att vision och värdegrund blir en naturlig del 
av vårt interna förhållningssätt och att alla medarbetare och ledare känner att 
de gör skillnad. Kvalitetsarbetet skall leda till en ökad nytta, kvalitet och 
lärande i våra verksamheter och ge en resultatnyfiken organisation. 

Plan för utrullning beställd av kommunens ledningsgrupp 19 juni 2017, 
uppdaterad 9 oktober. 

Alla medarbetare skall ha fått genomföra en första dialog kring 
värdeverkstaden under 2018-2019. Syfte: Få en gemensam förståelse för 
grunderna i vårt interna arbete med kvalitet, skapa gemensam bild i teamet 
samt identifiera vilka delar i det arbetet som är i behov av utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering internt kvalitetsarbete KS 2017-05-10 § 082 
Information internt kvalitetsarbete ny värdeverkstad  
KSAU 6 december 2017 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-28 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg ger en information till 
arbetsutskottet. 
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Utredning av tätortsnära naturreservat i Vaggeryds 
kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet återremitterar ärendet till kommunledningskontoret för 

komplettering av kartor. 

2. Ärendet tas upp för behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 
24 januari 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda frågan om friluftsområdena Bäckalyckan, Grönelund och 
Friluftsgården ska skyddas genom naturreservat eller om andra typer av 
skyddsformer kan vara aktuella. Syftet att säkerställa att de tätortsnära 
friluftsområdena kan bevaras och att de föreningar som bedriver verksamhet 
inom områdena har en långsiktig möjlighet till utveckling. Inom de tre 
områdena bedrivs olika typer av fritids- och friluftsaktiviteter, bl a 
orientering, löpning, skidåkning, ridning, friidrott m m.  
 
Utredningen presenterar olika typer av skydd som kan vara aktuella. Alla tre 
områden finns idag omnämnda i grönplanerna och översiktsplanen som 
områden som är värda att bevaras. Detta ger dock inget juridiskt skydd och 
inriktningen i både grönplanerna och översiktsplanen kan komma att ändras 
när de görs om. De två starkaste skyddsformerna är upprättande av 
naturreservat eller naturvårdsavtal. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen arbetsutskott 
beslutar att: 
1. Området vid Bäckalyckan skyddas genom att fortsatt finnas med i 

kommunens grönplan och översiktsplan som ett område som ska 
bevaras. 

2. Området vid Grönelund och Friluftsgården ska skyddas genom 
naturvårdsavtal samt genom att fortsatt finnas med i kommunens 
grönplan och översiktsplan som ett område som ska bevaras.  

 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-14 
Utredning om tätortsnära naturreservat, 2017-11-14 
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Socialnämnden – Återrapportering av uppdrag 
gällande kostutredningen, organisation, bemanning 
och ekonomiska konsekvenser 
 
Arbetsutskottets beslut 
Lotta Damberg och Yvonne Frank Ljungberg från socialförvaltningen  
bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari 2018 för en 
föredragning av ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna socialnämndens 
återrapportering. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen återremitterade 2016-11-09 §201 socialnämndens 
återrapportering gällande kostutredningen för vidare beskrivning av 
organisation, bemanning, och ekonomiska konsekvenser utifrån ett 
helhetsperspektiv. En sådan beskrivning är genomförd i socialförvaltningens 
utredning daterad 2017-09-27, och godkändes av socialnämnden  
2017-10-26. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2017-10-26 
Socialförvaltningens utredning 2017-09-27 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet enas om att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
socialnämndens återrapportering samt beslutar att bjuda in Lotta  
Damberg och Yvonne Frank Ljungberg från socialförvaltningen till 
kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari 2018 för en föredragning  
av ärendet. 
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Bidrag till samlingslokaler IOGT-NTO Vaggeryd och 
Skillingaryds Frisksportklubb, hemställan från kultur- 
och fritidsnämnden 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Bifalla hemställan om totalt 345 000 kr, där 90 000 kr avser  

IOGT-NTO i Vaggeryd och 255 000 kr avser Skillingaryds FK i 
Skillingaryd, för upprustning av föreningarnas friluftsgårdar. 

2. Kostnaden finansieras av finansförvaltningen, id 1972. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Boverket beviljade 2017-05-23 IOGT-NTO i Vaggeryd 150 000 kr i bidrag 
för utbyggnad av entré/kapprum, ny tillgänglig toalett, ombyggnad av ramp 
samt akustikplattor i samlingssal på Bäckalyckan. I samma beslut beviljades 
Skillingaryds Frisksportklubb 425 000 kr för olika renoveringsarbeten på 
lokalerna vid Grönelund.  

Förutsättningarna för att föreningarna ska få tillgång till dessa medel är 
enligt Boverkets regelverk att kommunen anslår 30 % av det belopp  som 
Boverket godkänner som bidragsgrundande.  

Kultur och fritidsnämnden har i samband med att föreningarna lämnat in 
ansökningar till Boverket beslutat att vara villig att anslå de aktuella 30 % 
för att därmed möjliggöra ett statligt bidrag.  

Det bidrag som kommunen nu behöver skjuta till uppgår sammanlagt till 
345 000 kr. Eftersom Boverkets beslut blev känt först i juni 2017 kunde inte 
ärendet fångas inom ramen för kommunens ordinarie budgetprocess.  
 
Övervägande finansiering 
I kommunallagen framgår att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sina verksamheter, vilket i grunden handlar om att den årliga 
budgeten som kommunfullmäktige beslutar om skall upprättas så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. Eftersom behoven i den kommunala 
verksamheten överträffar de ekonomiska ramar som genereras via uttaget av 
skatt och avgifter krävs en gemensamt beslutad process varje år som bereder 
helhetens sammantagna utmaningar inför det årligt återkommande 
budgetbeslutet i juni. Landets kommuner står inför en högre grad av 
osäkerhet och förhållandevis större utmaningar kommande år och därmed 
fler prioriteringar än vad man tidigare varit van vid.  
 forts. 
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För att göra rätt prioriteringar med stöd av en helhetsbild samlas huvuddelen 
av besluten kopplat till finansiering i den så kallade budgetprocessen. I 
denna gemensamt framtagna process bereds de utmaningar, idéer och behov 
som arbetats fram av förvaltningen till politiken. Att samla ihop de 
budgetrelaterade frågorna istället för att lyfta varje fråga som enskilt ärende 
är ett rationellt tillvägagångssätt utifrån den komplexitet och 
mångfasetterade verksamhet en kommun har att hantera. I vissa fall krävs 
genom tilläggsbudget i specifikt ärende en snabbare hantering och ett avsteg 
från den vedertagna modellen, men det ska undvikas. En 
tilläggsbudgetering, d.v.s. ett avsteg från processen är oftast kopplat till 
pågående investeringsprojekt, men kan i vissa undantagsfall också röra 
driftsbudgeten.  
 
Mot bakgrund av ovan samlade sätt att arbeta med budgetrelaterade frågor 
föreslås inte en tilläggsbudgetering till Kultur och fritidsnämndens driftsram 
utan att finansieringen hanteras av finansförvaltningen, id 1972. Denna 
finansiering innebär att del av det prognostiserade resultatet istället tas i 
anspråk för ändamålet under 2017.  
 
Beslutsunderlag  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-10-04, § 104 
Boverkets beslut 2017-05-23 Beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler 
till respektive förening 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-17 
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Köpekontrakt – Köp av fastigheten Magistern 1 i 
Vaggeryd 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt daterat 2017-10-16 
gällande köp av fastigheten Magistern 1 i Vaggeryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till köpekontrakt för fastigheten Magistern 1 i Vaggeryds tätort har 
upprättats mellan kommunen och Svenska Kyrkan. Fastigheten utgör 
skolområde för Götafors skola och förskola. Köpeskillingen är satt till 1 kr 
med hänsyn till att markfrågan härrör från tiden när kommunerna tog över 
skolundervisningen från kyrkan. 
 
Beslutsunderlag 
Köpekontrakt, Köp av fastigheten Magistern 1 i Vaggeryd 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-07 
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Köpekontrakt – Köp av fastigheten Bondstorp 10:1 
samt ytterligare 1046 kvm från Svenska kyrkan 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt daterat 2017-10-16 
gällande köp av fastigheten Bondstorp 10:1 samt ytterligare 1046 kvm från 
fastigheten Bondstorp 13:1.     
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag föreligger om köp av skoltomten i Bondstorp som idag ägs av 
Svenska kyrkan. Skolfastighetens areal är på 2221 kvm och 
fastighetsbeteckningen är Bondstorp 10:1. Köpeskillingen är satt till 1 kr 
eftersom markfrågan härrör från tiden när kommunerna tog över 
skolundervisningen från kyrkan. Utöver skoltomten föreslås att kommunen 
köper in ytterligare 1046 kvm från Svenska kyrkan enligt kartbilaga för att 
möjliggöra ett större skolområde. Överenskommelse har träffats enligt 
förslag till köpekontrakt om ersättning för detta markområde med  
104 600 kr vilket utgör 100 kr per kvm. 
 
Beslutsunderlag 
Köpekontrakt – Köp av fastigheten Bondstorp 10:1 samt ytterligare  
1046 kvm från fastigheten Bondstorp 13:1 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-07 
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Nyttjanderättsavtal av skollokaler och skolområde 
fastigheten Bondstorp 10:1 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till nyttjanderättsavtal  
mellan kommunen och Bondstorps församling avseende skollokaler och 
skolområde i Bondstorps samhälle. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag har upprättats om nyttjanderättsavtal  av skollokaler och skolområde 
fastigheten Bondstorp 10:1 till förmån för Bondstorps församling enligt 
upprättat avtalsförslag. Avtalet har upprättats i samband med att 
skolområdet ägarmässigt förs över till kommunen utan vederlag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till nyttjanderättsavtal 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-07 
 
 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-07 § 273 2017/301 61 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta upprättade riktlinjer för 
investeringars hantering och redovisning. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I Strategisk plan och budget 2018-2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram riktlinjer för hantering av investeringars hantering och redovisning 
för Vaggeryds kommun. Riktlinjerna skall vara en vägledning i arbetet för 
såväl politik som tjänstemän som inom ramen för sitt ansvar kommer i 
kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är bland annat att skapa en 
enhetlig tillämpning av regler för investeringsredovisning och 
avskrivningstider. 
 
I bilaga ”Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning” tydliggörs 
de regler, anvisningar och rekommendationer som berör främst 
anläggningstillgångarna inventarier och fastigheter. Immateriella tillgångar 
berörs översiktligt medan övriga anläggningstillgångar såsom värdepapper, 
konst och bostadsrätter inte berörs eftersom de inte är föremål för 
avskrivning. Riktlinjerna är anpassade för Vaggeryds kommun och baserade 
på tillämplig lagstiftning och rekommendationer inom området. 
Ärendet har beretts genom bland annat dialog i budgetberedningen, 
kommunens ledningsgrupp samt i form av längre samtal med 
förvaltningschefer och enhetschefer i kommunen med formellt ansvar för 
större investeringsprojekt. Olika nyckelpersoner i kommunen som kommer i 
kontakt med investeringar på olika sätt har bidragit med synpunkter såväl 
skriftligt som muntligt vid dialog möten som samordnats av kommunens 
ekonomichef.  
 
Det åligger ekonomichef att ajourhålla dessa Riktlinjer för investeringars 
hantering och redovisning i kommunen och när behov uppstår uppdatera 
riktlinjerna.  
 
Beslutsunderlag  
Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-22 
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Förslag gällande fortsatt arbete med välfärds-
anställningar 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om ytterligare 12 välfärdsanställningar för år 
2018.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Beslut om att använda modellen med välfärdanställningar har funnits sedan 
2014. Personer med försörjningsstöd har erbjudits anställningar i 
kommunalverksamhet. Administrationen av välfärdsanställningar har skett i 
samverkan med försörjningsstödsenheten, arbetsmarknadsenheten och de 
arbetsplatser inom kommunen som berett plats åt personerna i sin 
verksamhet. Under perioden 2014 och fram tills nu har ett 40-tal individer 
haft tillgång till denna anställningsform. Kortsiktigt byts 
försörjningsstödskostnaderna mot anställningskostnad och effekten 
långsiktigt är att dessa individer får tillgång till och medlemskap i 
socialförsäkringssystemet. Målsättningen är att personerna med denna typ 
av arbete kommer närmare den reguljära arbetsmarknaden. Sammantaget 
har modellen med välfärdsanställningar varit positiv och för att kunna 
fortsätta med den föreslås kommunstyrelsen besluta om ytterligare 12 
anställningar för år 2018.  
 
Bakgrund 
Vaggeryds kommunstyrelse fattade beslut den 2014-08-13 att erbjuda 24 
individer med försörjningsstöd en välfärdsanställning i 
kommunalverksamhet. Därefter ha 12 tjänster per år funnits att söka till de 
som har försörjningsstöd. Många kommuner både nationellt och i 
närområdet använder idag arbetsmarknadsanställningar som ett sätt att byta 
ut passivt försörjningsstöd mot anställning. Det är ett sätt att byta ofta långa 
perioder av försörjningsstöd ut mot en anställningskostnad och effekten 
långsiktigt är att dessa får tillgång till socialförsäkringssystemen (sjukkassa 
och A-kassa). Bedömningen är det också ger stora och positiva effekter för 
individen med ökad självkänsla och delaktighet. Målsättningen är att 
personerna med denna typ av arbete kommer närmare den reguljära 
arbetsmarknaden och resultaten visar på att flertalet som haft en 
välfärdsanställning går vidare till annan anställning.  
 
 
 forts. 
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De ekonomiska incitamenten ser annorlunda ut nu jämfört med 2014. Detta 
på grund av förändringar i arbetsförmedlingens regelverk som gjort att vissa 
åtgärder med högre subvention inte varit tillgängliga för delar av 
målgruppen. Bedömningen är att trots allt att förändringarna i regelverken 
så har insatsen förutom de positiva värdena för individen även minskade 
försörjningsstödskostnader för kommunen på sikt.  
 
Det som är nytt nu är det som framkommer i lagt budgetproposition, det är 
en ökning av subventionen på lönebidrag. Den bidragsgrundande 
bruttolönen för subventionerade anställningar med lönebidrag ska höjas 
stegvis från dagens 17 100 kronor till 18 300 kronor 2018, till 19 100 kronor 
år 2019 och till 20 000 kronor år 2020. Motivet är att stärka 
förutsättningarna för arbete på hela arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Vilket gör att för 
de som kan anställas med lönebidrag där får arbetsgivaren en något högre 
subvention framöver.  
 
Inom ramen för välfärdsanställningen är syftet att individerna ska ”fastna” 
på den ordinarie arbetsmarknaden. Modell som används vid anställningarna 
är månadsuppföljningar där olika frågor fångas upp frekvent samt 
motivationsarbetet till andra anställningar via Supported Employment (SE).  
Finns möjlighet till reguljära anställningar under pågående 
välfärdsanställning har den i alla lägen förtur.  
 
Bilden nedan visar på vad de har gått vidare till som påbörjat 
välfärdsanställningar under 2016 och som avslutats under 2017. Det är 
sammanlagt 11 personer, varav 8 har gått till arbete, 1 till studie, 1 till 
föräldraledighet och 1 är åter arbetslös.  
 
Vid uppföljning med försörjningsstödsenheten så framkommer det att 
modellen med välfärdsanställningar har en påtagligt positiv effekt. Trots en 
god arbetsmarknad finns det personer med försörjningsstöd som har svårt att 
komma ut på den reguljära arbetsmarknaden och där har välfärds-
anställningarna haft en funktion. Kommunen har ett lågt antal personer i 
försörjningsstöd trots ett ökat antal nyanlända som går in i försörjnings-
stödsstatistiken, en förklaring är välfärdsanställningarna.  
 
 forts. 
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Det vi ser framåt är att det kommer vara en ökning av de som lämnar 
etableringen nu och 2018, 2019 och den målgruppen kommer vara den som 
kräver de största insatserna oavsett konjunkturläge. Det finns i den 
målgruppen självklart personer som är matchningsbara rätt omgående men 
för de som inte är det så är välfärdsanställningar en åtgärd som ger effekt.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-22 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S), Gert Jonsson (M) och Maritha Bengtsson (KD) 
föreslår att arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets förslag. 
 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår avslag på kommunledningskontorets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets förslag och Ulf Abrahamssons förslag och  
ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller 
kommunledningskontorets förslag. 
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Information från kommundirektören 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet informeras om följande: 

1. Möte med Södra Vätterbygden 
Kommundirektören informerar om juristsamverkan, samverkan kring 
dataskyddsombud och energirådgivning. 

2. Strategisk utvecklingsdag 25 januari 2018 
Presentation av året som gått. 

3. PWC, seminarium kring roller, 12-13 februari 2018 
Deltagare: nämndernas presidie, kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunledningsgruppen exklusive bolagens VD. 

4. Entreprenörsregionens dagar i Ullared 
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Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: 
 
Skrivelser och meddelanden 

1. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:49, Arbetsdomstolen 
dom AD 2017 nr 50, fråga om huruvida anställningsavtal gällt 
tillsvidare eller för begränsad tid samt om arbetstagaren blivit uppsagd 
alternativt avskedad 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:51, Avtal om 
samverkan och arbetsmiljö 

3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:58, Partsgemensam 
kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö, cirkulär 17:51 

4. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:59, Värdesäkring av 
ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som 
inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 

5. Trafikverkets kommentarer på synpunkter angående föreskrifter om 
hastighetsförändring på väg 30, 2017-11-07   

 
Vidare delges: 
Elev- och barnomsorgsrapport december 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-15 
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Ev. köp av fastigheten Hasseln 7, Smedjegatan 3 i 
Skillingaryd  
 
Arbetsutskottets beslut 
- Kommundirektören får i uppdrag att säga upp avtalet med MackFanér. 

- Socialnämnden får i uppdrag att skyndsamt titta på övriga lediga 
fastighetsutbud i Skillingaryd. 

- Ärendet tas åter upp för behandling på kommunstyrelsens extra 
sammanträde den 13 december. 

 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-08 § 212 att ge kommunlednings-
kontoret i uppdrag att remittera ärendet till berörda nämnder för att efterhöra 
intresset för fastigheten. 
 
Socialförvaltningen föreslår i skrivelse till socialnämnden att säga upp 
avtalet med MackFanér för att söka annan lämplig lokal för daglig 
verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-03 
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 212 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om följande: 
- Kommundirektören får i uppdrag att säga upp avtalet med MackFanér. 
- Socialnämnden får i uppdrag att skyndsamt titta på övriga lediga 

fastighetsutbud i Skillingaryd. 
- Ärendet tas åter upp för behandling på kommunstyrelsens extra 

sammanträde den 13 december. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-07 § 278 2017/319 68 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslut avseende överenskommelse om samverkan  
för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Jönköpings län 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till överenskommelse om 
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  
i Jönköpings län med följande förtydligande; att fram till och med  
2018-02-28 sker ersättning enligt betalningsansvarslag (1990:1404) 
 
Sammanfattning av ärendet  
Region Jönköpings län har översänt ett förslag till överenskommelse om 
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Jönköpings län. 
 
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2017-12-07 § 84 att 
rekommendera länets kommuner att anta förslaget till överenskommelse. 
 
Beslutsunderlag  
Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i Jönköpings län 
Primärkommunalt samverkansorgan, beslut 2017-12-07, § 84 
 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-07 § 279 2017/320 69 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Samverkansavtal för teknik- och industriutbildningar 
2018-2022 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet ger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M)  

i uppdrag att teckna samverkansavtalet för teknik- och 
industriutbildningar 2018-2022. 

 
2. Avtalet delges kommunstyrelsen den 10 januari 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Teknikcollege Södra Vätterbygden omfattar kommunerna Jönköping, Habo, 
Mullsjö och Vaggeryd. Teknikcollege Södra Vätterbygden bygger på 
samverkan mellan skola och företag. 
 
Ett nytt samverkansavtal har upprättats för teknik- och industriutbildningar 
2018-2022. 
 
Syftet med samverkansavtalet är att trygga samverkan för industri- och 
teknikutbildningar mellan kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Mullsjö och 
Habo. Målet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i respektive 
kommun och för regionen Teknikcollege Södra Vätterbygden som helhet, 
avseende kompetensförsörjning inom tillverkningsindustrin. 
 
Beslutsunderlag  
Samverkansavtal för teknik- och industriutbildningar 2018-2022 
 

 

 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-07 § 280 2017/009 70 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Övriga frågor 
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Fler sammanträden 
Maritha Bengtsson (KD) lyfter frågan om fler sammanträden för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, så det inte blir så många ärenden per gång. 
 
Kommundirektören får med sig frågan med uppdraget att redovisa en 
konsekvensbeskrivning med för- och nackdelar till kommande 
sammanträde. 
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