
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 1(27) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 september 2018 
kl. 09:00 – 17:05. Sammanträdet ajourneras mellan 12:00-13:00 

Beslutande Gert Jonsson, (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Allan Ragnarsson (M) 
Maritha Bengtsson (KD) 
Thomas Axelsson (KD) 
Ulf Abrahamsson (C) 
Jerry Karlsson (L) 
Kristin Stark (MP), §§ 189-195 
Stig-Göran Hultsbo (MP), tjg. ersättare för Kristin Stark (MP), §§ 196-207 
Roger Ödebrink (S) 
Kenneth Åberg (S) 
Annelie Borgström (S) 
Lennart Karlsson (-) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 

Övriga 
närvarande 

Annika Hedvall, kommundirektör 
 Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare 
 Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten, §§ 192-207 
 Representanter från IT-Guide Vaggeryds kommun, § 190 
 Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare, § 191 
 Christer Holmgren (M), ej tjg ersättare 
 P O Toftgård (C), ej tjg. ersättare 
 Stig-Göran Hultsbo (MP), ej tjg. ersättare, §§ 189-195 
 Ann-Katrin Löfstedt (M), ej tjg. ersättare 
 Ken Frick (L), ej tjg. ersättare 
 Tommy Ottosson (S), ej tjg. ersättare 
 Patric Ahlberg (S), ej tjg. ersättare 
 Klas Gustafsson (-), ej tjg. ersättare 
 Jan-Erik Aronsson (SD), ej tjg. ersättare, §§ 189-190, del av 191 
 Besim Matoshi (S), ej tjg. ersättare, §§ 189-201 

Utses att justera Roger Ödebrink (S) Paragrafer 189-207 

Justeringens 
plats   och tid 

Kommunledningskontoret, tisdagen den 11 september 2018 klockan 16.00 

Underskrifter 
Sekreterare  

Rose-Marie Moberg 

Ordförande 

Gert Jonsson 

Justerande 

Roger Ödebrink 
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Organ Kommunstyrelsen 
 
 

 
Sammanträdesdatum 2018-09-05 Paragrafer 189-207 

 Anslaget sätts upp 2018-09-12 Anslaget tas ner 2018-10-04 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Rose-Marie Moberg 
 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen 
Vaggeryds kommun 2018-09-05 

Ärende § 194 Ärende § 196 Ärende § 196 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning 2 Omröstning 3 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
ORDINARIE (M) 
Gert Jonsson 1 1 1 
Allan Ragnarsson 1 1 1 
ERSÄTTARE (M) 
Christer Holmgren 
Ann-Katrin Löfstedt 
ORDINARIE (KD) 
Maritha Bengtsson 1 1  1 
Thomas Axelsson 1 1  1 
ERSÄTTARE (KD) 
Jenny Larsen 
ORDINARIE (C) 
Ulf Abrahamsson 1 1  1 
ERSÄTTARE (C) 
Pelle Philip 
P O Toftgård 
ORDINARIE (L) 
Jerry Karlsson 1 1 1 
ERSÄTTARE (L) 
Ken Frick 
ORDINARIE (MP) 
Kristin Stark 1 
ERSÄTTARE (MP) 
Stig-Göran Hultsbo 1 1 
ORDINARIE (S) 
Kenth Williamsson  1 1 1 
Roger Ödebrink  1 1 1 
Kenneth Åberg  1 1 1 
Annelie Borgström  1 1 1 
ERSÄTTARE (S) 
Roger Antonsson 
Tommy Ottosson 
Patric Ahlberg 
Besim Matoshi 
ORDINARIE (V) 
Lennart Karlsson (-) 1  1 1 
ERSÄTTARE (V) 
Klas Gustavsson (-) 
ORDINARIE (SD) 
Jan-Olof Svedberg 1 1  1 
ERSÄTTARE (SD) 
Jan-Erik Aronsson 
SUMMA 9  4 12  1 9  4 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen 
Vaggeryds kommun 2018-09-05 

Ärende § 198 Ärende Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 4 Omröstning Omröstning 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 § 189 2 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande 
ändringar:  

Utgående ärende: 
3. Återrapportering av folkhälsoarbetet

Tillkommande ärenden: 

- Övriga frågor 
Sammanträdesordning för kommunfullmäktige inför val av 
valberedning och kommunfullmäktiges presidium för nästa 
mandatperiod 
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Presentation av projektet IT-Guide 
 
Sammanfattning av ärendet  
Vid dagens sammanträde ges en presentation av projektet ”IT-Guide”. 
 
IT-guide är en satsning för att öka den digitala delaktigheten men också ett 
integrationsprojekt. IT-guiderna är kunniga ungdomar med många olika 
bakgrunder. Gemensamt för alla är att de gillar att hjälpa till och är bra på 
IT. De vill bli bättre på att prata svenska och är nyfikna på att lära sig mer 
om Vaggeryd och Jönköpings län. 
 
IT-guide i Vaggeryd drivs av den ideella föreningen Enter Sweden 
tillsammans med Vaggeryd Kommun. De håller till på Navet Furugården 
och Jupiter Skillingaryd. IT-guiderna går till vardags på gymnasiet och 
språkintroduktionsprogram i Vaggeryd. För Vaggeryds Kommun är både 
digital delaktighet och integration prioriterade områden. Tack vare bidrag 
från Länsstyrelsen Jönköpings län kan de erbjuda kostnadsfria 
internetkaféer för alla besökare. 
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Kommunkompassen – Uppföljning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen och ger kommunlednings-
kontoret i uppdrag att sammanställa dagens dialog och arbeta fram en plan 
för fortsatt arbete. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Vaggeryds kommun har under våren genomfört Kommunkompassen för 
första gången. 
 
Resultatet av analys från kvalitetsundersökningar visade på ett behov av 
utveckling kring styrning med medborgarnytta och helhetssyn i fokus. 
PWC’s översyn av kommunledningskontoret bekräftade det behovet.  
 
Beslut att genomföra Kommunkompassen, SKLs utvärdering kring 
kommunens styrning och ledning, togs av kommunstyrelsen den 10 januari. 
Utvärderingen genomfördes 20-21 mars. 40 olika funktioner deltog i 
gruppintervjuer - politiker, förvaltningschefer, linjechefer, fackliga 
representanter och nyckelpersoner. Utvärderingen baserade sig även på ett 
antal i förväg besvarade frågor samt granskning av material ex. 
årsredovisning och informationen på vår webb. 
 
En rapport levererades och presenterades den 8 maj där kommunstyrelsen 
samt de deltagande intervjuade fick inbjudan att delta. 
Den 4 juni deltog kommunstyrelsens presidium på kommunens lednings-
grupp för att lyssna in och stödja i processen med att kategorisera de olika 
förbättringsförslag som framkommit utifrån medborgarnytta och resurskrav 
 
Det är både styrkor och förbättringsförslag som presenteras och 
utvärderingen har mottagits med engagemang. Såväl Kommunkompassen 
som PWC-rapporten Översyn av kommunledningskontoret visar behovet av 
fortsatt utveckling av ansvar, roller, helhetssyn, styrdokument och 
medborgarnytta. 
 
Efter förberedande dialog vid kommunstyrelsens arbetsutskott  
2018-08-22 samt presidieavstämning, gjordes ett urval av områden: 
Inom vilka områden är det extra viktigt att politiken är involverad i för att 
utveckla?  
 
 forts. 
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Resultatet blev att 3 av Kommunkompassens 8 områden lyfts som extra 
viktiga för politiken att bidra i utvecklingen kring: 
3. Politisk styrning och ledning 
5. Resultat och effektivitet  
6. Arbetsgivarpolitik – obs strategiskt 
Även delar av andra områden lyfts som politiskt intressanta att särskilt bidra 
i utvecklingen kring, dessa har till stor del koppling till KS mål 2019. 
 
Området Politisk styrning och ledning handlar främst om att skapa en 
tydlighet i roller, tydlighet i delegation och tydliga mål. 
Därför blev urvalet för Kommunstyrelsens fördjupade dialog den 5 
september just roller, som ett första steg. Som ett nästa steg kring området 
Politisk styrning och ledning kommer reglemente och delegationsordning. 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
På dagens sammanträde förs en fördjupad dialog kring roller. 
Dialogen handlar om vilka andra roller en kommunstyrelseledamot har, ex. 
som boende i kommunen, anställd i en verksamhet, expert på ett ämne 
o.s.v., och hur dessa olika roller skiljer sig från rollen som 
Kommunstyrelseledamot.  
Efter gruppdiskussioner framkom att enighet kring innebörden av rollen 
som Kommunstyrelseledamot, vilka risker som finns om rollen inte hålls, 
och vilka förutsättningar som ledamöterna behöver för att kunna utföra 
arbetet i denna roll.  
Kommunledningskontoret får i uppdrag att sammanställa dialogen och ta 
fram en plan för det fortsatta arbetet särskilt utifrån förutsättningar för 
Kommunstyrelsens ledamöter, där nästa steg är kommunstyrelsens 
reglemente och delegationsordning. 
Övriga områden som inte berör det politiska arbetet direkt hanteras av 
kommunens ledningsgrupp och återrapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
Utvärdering Internt kvalitetsarbete KS 2017-05-10 § 082 
PWC rapport presenterad KS 2017-09-06 § 156 
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10 § 007 Kommunkompassen 2018 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-28 
Kommunkompassen uppföljning KSAU 20180822 
Arbetsutskottets beslut 2018-08-22, § 181 
Presentation Kommunkompassen uppföljning KS 2018-09-05 
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Reviderat KomHem-avtal 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i 
uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under augusti 2018,  
 
att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i 
uppdrag att kontinuerligt arbeta med uppföljning och förbättringar samt vid 
behov föreslå avtalsförändringar,  
 
att apodos och gränsdragningsfrågan region och kommun vad gäller 
sjukvård är av stor betydelse för länets kommuner och dessa bör belysas i ett 
kommande arbete,  
 
att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande,  
 
att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med ikraftträdande 
från och med 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-06-14 att ge Kommunal 
utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i uppdrag att arbeta fram 
en handlingsplan under augusti 2018, att ge Kommunal utvecklings 
utvecklingschef och länets socialchefer i uppdrag att kontinuerligt arbeta 
med uppföljning och förbättringar samt vid behov föreslå 
avtalsförändringar, att apodos och gränsdragningsfrågan region och 
kommun vad gäller sjukvård är av stor betydelse för länets kommuner och 
dessa bör belysas i ett kommande arbete, att godkänna hälso- och 
sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande, att ställa sig bakom förslag 
till reviderat KomHem-avtal med ikraftträdande från och med 1 januari 2019 
samt att rekommendera länets kommuner och Region Jönköpings län att anta 
ovanstående förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning har begärt in socialchefens 
yttrande. 
 
Socialchefen föreslår att bifalla förslag till beslut. 
 
 forts. 
Björn 
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Beslutsunderlag  
Region Jönköpings län missiv 2018-06-20 
Reviderat KomHem-avtal 
Socialchefens yttrande 2018-08-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-08-22, § 185 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Lokalplan revidering 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunfullmäktiges beslut  
2016-05-30 § 050 punkt 1-8 med: 
1. Landsbygdsskolorna i Byarum, Bondstorp, Klevshult, Svenarum och 
 Åker ska vara f-3 skolor. 
2. Hoks skola ska vara en F-6 skola 
3. I södra Vaggeryd ska en ny F-6 skola byggas 
4. Hjortsjöskolan ska vara en F-6 och 7-9 skola 
5. Sörgårdsskolan ska vara en F-6 skola 
6. Götafors skola ska vara en förskola 
 
Sammanfattning av ärendet  
Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en reviderad lokalplan enligt 
ett uppdrag från budgetberedningen i samband med strategisk plan och 
budget 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges beslut  
2016-05-30 § 050 punkt 1-8 med: 
1. Landsbygdsskolorna i Byarum, Bondstorp, Klevshult, Svenarum och 
 Åker ska vara f-3 skolor. 
2. Hoks skola ska vara en F-6 skola 
3. I södra Vaggeryd ska en ny F-6 skola byggas 
4. Hjortsjöskolan ska vara en F-6 och 7-9 skola 
5. Sörgårdsskolan ska vara en F-6 skola 
6. Götafors skola ska vara en förskola 
 
Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-30, § 050 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-25, § 034 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-04 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-08-22, § 186 
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Tilläggsbudget till kosten 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till kosten motsvarande  
1 miljon för 2018 och 750 tkr för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Svenskt lantbruk är satt under hård press på grund av den långvariga värmen 
och torkan. Vaggeryds kommun använder en stor andel svenskt kött i sina 
menyer för skolor och äldreboenden, delar av detta är också lokalt 
upphandlat. I den akuta situation som råder vill den styrande femklövern i 
Vaggeryds kommun (M, KD, C, L och MP) öka möjligheten att servera  
svenskt kött i våra skolor och äldreboenden de föreslår därför en 
tilläggsbudget till kosten motsvarande 1 miljon för 2018 och 750 tkr för 
2019.  
 
Förhållandet mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i 
budgetanslaget utgår från nuvarande förhållande i anslaget för livsmedel i 
procent räknat. 
 
Kommunledningskontoret föreslår på initiativ av femklövern (M, KD, C, L 
och MP) om tilläggsbudget till kosten motsvarande 1 miljon för 2018 och 
750 tkr för 2019. 
 
Förslaget innebär ingen ramhöjning utan tillskottet sker av innevarande 
resultat 2018 och 2019. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-14 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-08-22, § 187 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag, men att 
750 tkr från 2019 ska vara ramhöjande och att man prioriterar svenskt och 
ekologiskt. Efter 2019 ska anslagets inriktning vara inköp av svenska 
jordbruksprodukter. 
 
Roger Ödebrink (S) biträder Kenth Williamssons förslag. 
 
 forts. 
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Ulf Abrahamsson (C), Maritha Bengtsson (KD), Jerry Karlsson (L), Allan 
Ragnarsson (M), Thomas Axelsson (KD) och Jan-Olof Svedberg (SD) 
föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Lennart Karlsson (-) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget 
att prioritera närproducerat. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag, Kenth Williamssons förslag och Lennart Karlssons förslag och 
ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag antas. 
 
Omröstning begärs. 

Ordförande meddelar att arbetsutskottets förslag är huvudförslag. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

1. Kenth Williamssons förslag och Lennart Karlssons förslag ställs mot 
varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 

2. Arbetsutskottets förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen 
utser till motförslag. 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för bifall till det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. 
 
Beslutsgång i omröstning om motförslag 
Ordförande ställer Kenth Williamssons förslag och Lennart Karlssons 
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser Kenth 
Williamssons förslag till motförslag. 
 
Omröstningsresultat i huvudomröstningen 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster, att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
 

 
   

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 § 195 2018/192 11 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Ansökan om medel ur kommunstyrelsens Flyktingfond 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ett uttag ur Flyktingfonden på  
100 000 under 2018 och 200 000 kr under 2019 för projektet Hela Vägen  
till Språket. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och barn- och utbildnings-
förvaltningen har i samarbete ansökt om 1,1 miljoner kronor från 
Länsstyrelsens §37 medel till projektet Hela Vägen till Språket. På grund av 
stort antal ansökningar (15) fick de sex projekt som beviljades en prutning 
på cirka 30%. För att kunna genomföra projektet fullt ut utifrån dess 
intentioner och befästa ett arbetssätt söker projektet därför ytterligare  
300 000 kr ur Flyktingfonden, 100 000 kr för 2018 och 200 000 kr för 2019. 
 
Beslutsunderlag  
Arbetsmarknadsenhetens tjänsteskrivelse 2018-07-16 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-08-22, § 188 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Annelie Borgström (S), Maritha Bengtsson (KD) och Lennart Karlsson (-) 
föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Motion – Förändrad användning av lokaler, Gullvivan i 
Skillingaryd och Talludden i Vaggeryd 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Reservation 
Lennart Karlsson (-) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån 
för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har inlämnat en motion 
daterad 2018-06-01 med förslag att lokalerna, både Gullvivan i Skillingaryd 
och Talljuden i Vaggeryd görs om till bostäder. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-06-13 att ge 
kommunledningskontoret/fastighetsenheten i uppdrag att hyra ut 
lägenheterna på Talludden och Sörgården Gullvivan, med en prissättning 
som sammantaget gör att vi erhåller självfinansieringsnivå. Målgruppen kan 
utgöra företag som har verksamhet på gång i kommunen och som har ett 
omgående behov av lägenheter. En annan målgrupp kan vara ungdomar som 
behöver en lägenhet för studier eller arbete i kommunen. Hyreskontrakten 
skrivs på sex månader.  
 
Beslutet ligger i linje med motionens intention, som därmed kan anses 
bifallen. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-06-01 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 096 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-13 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-08-22, § 189 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Axelsson (KD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag med tillägget att lagt förslag är en interimlösning. 
Om framtida behov av äldreomsorg uppstår ska dessa boende kunna 
användas för ett anpassat boende. 
 
Lennart Karlsson (-) föreslår att kommunstyrelsen avslår arbetsutskottets 
förslag. 
 forts. 
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Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag med Thomas Axelssons tilläggsförslag. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår Thomas 
Axelsson tilläggsförslag. 
 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbets-
utskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns följande förslag till beslut: 
Arbetsutskottets förslag och Lennart Karlssons förslag samt Thomas 
Axelssons tilläggsförslag. 
 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag och Lennart Karlssons 
förslag mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag antas. 
 
Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Lennart Karlssons förslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst, att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
 
Härefter frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller eller avslår 
Thomas Axelssons tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslaget. 
 
Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för avslag på Thomas Axelssons tilläggsförslag 
Nej-röst för bifall till Thomas Axelssons tilläggsförslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 3. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster, att avslå 
Thomas Axelssons tilläggsförslag. 
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Motion – Information och stöd gällande 
markavvattningstillstånd 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen eftersom det inte anses 
vara en kommunal angelägenhet och förslaget strider mot flera av våra 
miljömål. 
 
Reservation 
Lennart Karlsson (-) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån 
för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) har lämnat in en motion  
2018-04-13 med förslag att Vaggeryds kommun ska informera och stödja 
fastighetsägare gällande markavvattningstillstånd.  
 
Yttrande över motionen har begärts från miljö- och byggnämnden samt 
kommunledningskontoret. Motionen innehöll följande förslag:  

• Vaggeryds kommun ska informera och stödja fastighetsägare gällande 
markavvattningstillstånd.  
 
Att få till en ökad markavvattning är inte önskvärt ur ett miljömässigt 
perspektiv. Ökad markavvattning riskerar att försämra miljökvalitetsmålen 
Myllrande våtmarker, Grundvatten av god kvalité, Bara naturlig försurning, 
Ingen övergödning, Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag, vilket 
strider mot kommunens miljöarbete och antagna miljöprogram. 
 
Kommunledningskontoret ska under hösten 2018 anordna ett 
informationstillfälle för privata markägare och föreningar gällande bidrag 
att söka för restaurering av våtmarker. Vid samma tillfälle kan information 
även ges om markavvattning.   
 
Kommunledningskontoret och miljö- och byggförvaltningen anser inte att 
kommunen ska stödja fastighetsägare gällande markavvattningstillstånd, 
eftersom ökad markavvattning riskerar att bidra till att vi inte uppnår våra 
miljömål. Ett sådant stöd får fastighetsägare själva inhämta från konsulter 
eller liknande. 
 

 forts. 
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Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-04-13 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 052 
Miljö- och byggnämndens beslut 2018-06-26, § 112 
Utvärdering av motion Information och stöd gällande markavvattning  
daterad 2018-06-05 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-04 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-08-22, § 191 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Karlsson (-) föreslår bifall till motionen. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Lennart Karlssons förslag, och ställer förslagen mot varandra 
och finner att arbetsutskottets förslag antas. 
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Motion – Kommunal skottpeng på vildsvin 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att införa kommunal 
skottpeng på vildsvin eftersom det inte är en kommunal angelägenhet. 
 
Reservation 
Lennart Karlsson (-) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån 
för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) har lämnat in en motion  
2018-06-25 med förslag att Vaggeryds kommun inför kommunal skottpeng 
på vildsvin. 
 
Motionen remitterades till kommunledningskontoret för yttrande. 
 
Den växande vildsvinsstammen ställer till problem för många lantbrukare 
både genom skador på åkrar och grödor vilket innebär en ekonomisk förlust. 
Problemet är utbrett och förekommer inte bara i Vaggeryds kommun. Det är 
dock den enskilda markägaren i samarbete med respektive jaktvårdslag som 
ansvarar för att skjuta av och reglera vildsvinsstammen inom den egna 
fastigheten, inte kommunen.  
 
Kommunens ansvar i jaktfrågor sträcker sig till skyddsjakt i tätbebyggt 
område. Om det finns vilda djur i tätbebyggt område där man av någon 
anledning behöver tillämpa skyddsjakt kan privatpersoner via kommunen 
tillkalla kommunala skyttar. Det är dock privatpersonen som är beställare 
och får stå för eventuella kostnader.  
 
Vildsvinsjakt ligger inte inom det uppdrag som kommunen har. Även om 
vildsvinen kan ha stor påverkan på enskilda markägares fastigheter kan det 
inte bedömas som en allmän angelägenhet att införa kommunal skottpeng på 
vildsvin. Motionen bör därför avslås. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion 2018-06-25 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 § 097 
Remiss till kommunledningskontoret 2018-06-29 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-13 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-08-22, § 192 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Karlsson (-) föreslår bifall till motionen. 
 
Maritha Bengtsson (KD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Lennart Karlssons förslag, och ställer förslagen mot varandra 
och finner att arbetsutskottets förslag antas. 
 
Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Lennart Karlssons förslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 4. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst, att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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Detaljplan – Ändring av stadsplan för Götaforsområdet 
avseende upphävande av tomtindelning för kv. 
Svensbygget, Vaggeryd, Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet samt tar beslut om att 
anta detaljplanen för ändring av stadsplan för Götaforsområdet avseende 
upphävande av tomtindelning för kv. Svensbygget i Vaggeryds tätort. 
 
Sammanfattning av ärendet  
För kv. Svensbygget gäller stadsplan fastställd 1961-11-11 samt 
tomtindelningar fastställda 1968-02-16 och 1965-04-09. 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.  
 
Detaljplanen har varit ute för granskning 2018-06-04 t.o.m. 2018-06-29. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-02 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-08-22, § 195 
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Redovisning av skogsinnehav/ skogsavverkning på 
exploateringsområdet LogPoint/Stigamo 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad redovisning. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ulf Abrahamsson (C) har lyft frågan om en redovisning av skogsinnehav 
/skogsavverkning på exploateringsområdet LogPoint/Stigamo. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-15 att bjuda in tekniske chefen för en 
redovisning. 
 
Vid dagens sammanträde ges en redovisning av skogsförsäljningen på 
området. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-15, § 183 
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Redovisning – Exploateringsområde LogPoint/Stigamo 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information/redovisning 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ulf Abrahamsson (C) har efterlyst en grundlig information/redovisning om 
vad som händer på exploateringsområdet LogPoint/Stigamo.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-15 § 184 
Arbetsutskottets beslut 2018-08-22, § 198 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Tekniske chefen Magnus Ljunggren ger vid dagens sammanträde en 
grundlig information/ redovisning vad som har hänt och händer på 
exploateringsområdet.  
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Medborgarförslag – Inför cykelpumpar i våra tätorter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till tekniska utskottet för att titta på 
andra alternativa lösningar med redan befintliga pumpanläggningar. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag inkom 2017-07-31 om att införa kompressorstyrka 
cykelpumpar i våra tätorter. Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning 
överlämnade medborgarförslaget till tekniska utskottet och kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår bifall till medborgarförslaget och ställer 
sig positiva till beskrivna intentioner.  
 
Tekniska kontoret föreslår att kompressorstyrda cykelpumpar ska installeras 
vid brandstationen i Vaggeryd, vid Vaggeryds torg och vid Mejeriet i 
Skillingaryd. Kostnaden uppgår till 20 000 kr per cykelpump samt en 
driftkostnad på ca 500-1000 kronor per år för alla tre cykelpumpar.  
 
Investeringen och driftkostnaderna för cykelpumparna finansieras av 
tekniska utskottet i befintlig budget. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2017-07-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28 § 108 
Remiss till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden 2017-09-14 
Tekniska utskottets beslut 2017-11-28 § 116 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-11-08 § 130 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-08-22, § 190 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att ärendet återemitteras till tekniska  
utskottet för att titta på andra alternativa lösningar med redan befintliga 
pumpanläggningar. 
 
Stig-Göran Hultsbo (MP) och Thomas Axelsson (KD) föreslår bifall till 
återremissförslaget. 
 
 forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Ulf Abrahamssons m.fl. förslag om återremiss. 
 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller om det ska 
avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att ärendet ska återremitteras. 
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Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen informeras om följande: 

1. Utvärdering av vattenförsörjningen under sommarens 
bevattningsförbud 

2. GDPR-granskning 
Det kommer att genomföras en revision på hur vi hanterar våra 
personuppgifter i några av våra register. 

3. Samverkansavtal – LogPoint 
Ett förslag till samverkansavtal har upprättats som kommer att 
presenteras för KS-presidierna vid ett möte i Jönköping den  
18 september. 

4. Rapport från Högnivåmötet hos länsstyrelsen 2018-09-05 

5. Besöket av regionfullmäktige 2018-08-28 
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Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 

1.  Skolinspektionens beslut att avslå Ansökan om godkännande som 
huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid fristående 
gymnasieskolan Academy of X and Business Jönköping, 37-2018:1142 

2.  Skolinspektionens beslut att avslå Ansökan om godkännande som 
huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Academy of X and Business Jönköping, 37-2018:1163 

3. Regeringskansliet, information 2018-08-10, Handlingsplan Agenda 
2030, 2018-2020, fastställd av regeringen. 

4. Europakorridoren AB, protokoll från årsstämma 2018-06-08 

5. Europakorridoren AB, protokoll från föreningsstämma 2018-06-08 

6. Tackbrev från Tjernobylbarnens Vänner Vaggeryds Kommun till 
sponsorer, Lägerverksamhet Långserum 2018 

 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-29 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av 
delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande. 

1. Transportdispenser – undantag lokala trafikföreskrifter, tekniska 
kontoret, beslut 2018-08-23 dnr TU 2018/007 

2. Grävtillstånd, tekniska kontoret, beslut 2018-07-12, 2018-07-26,  
2018-08-08, 2018-08-10, 2018-08-23, 2018-08-28 dnr TU 2018/008 

3. Anläggningsavgift VA, tekniska kontoret, beslut 2018-07-31,  
2018-08-21 dnr TU 2018/010 

4. Upphävande av bevattningsförbud, tekniska kontoret,  
beslut 2018-08-13 dnr TU 2018/077 

 
Beslutsunderlag 
Liggare för delegationsbeslut 
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Anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet  
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2018-08-22 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-27 
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Övriga frågor 
 
Sammanträdesordning för kommunfullmäktige inför val av 
valberedning och kommunfullmäktiges presidium för nästa 
mandatperiod 
Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att det inte ska bli något extra 
sammanträde med kommunfullmäktige för val av valberedning och val av 
kommunfullmäktiges presidium för nästa mandatperiod. Valen kommer att 
ske vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde 29 oktober. 
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