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ANSLAG / BEVIS 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2018-09-03 Paragrafer 116-129 

Anslaget sätts upp 2018-09-07 Anslaget tas ner 2018-09-28 
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

Underskrift 

Rose-Marie Moberg 

Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 3 september 2018 
klockan 17:00 – 20:45 
Sammanträde ajourneras klockan 19:30-19:45 

Beslutande Enligt bilagda förteckning 

Övriga närvarande Annika Hedvall, kommundirektör 

Utses att justera Göran Lemke (C) och 
Tuula Ingner (S) 

Paragrafer 116-129 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunledningskontoret, Skillingaryd torsdagen den 
6 september 2018 klockan 17:00 

Underskrifter 
Sekreterare  

Annika Hedvall 

Ordförande 

Christer Holmgren 

Justerande 

Göran Lemke Tuula Ingner 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i 
kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun 2018-09-03 

Ledamöter 
Ärende Ärende Ärende 

Namn Närvar-
ande 

Omröstning Omröstning Omröstning 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Berry Lilja (S) 1 

Kenth Williamsson (S) 1 

Tuula Ingner (S) 1 

Malin Claesson (S)  Frånvarande 

Atcha Adinda (L) 1 

Ewa Magnusson (L) 1 

Sofia Isaksson (KD) 1 

Jenny Larsen (KD) 1 

Gert Jonsson (M) 1 

Kenneth Åberg (S)  Frånvarande 

Roger Ödebrink (S) 1 

Anna Karin Slunge (S) 1 

Tommy Ottosson (S) 1 

Ulf Abrahamsson (C) 1 

P O Toftgård (C) 1 

Viktoria Önneby (KD) 1 

Lars Ljungqvist (KD) 1 

Allan Ragnarsson (M) 1 

Ann-Katrin Löfstedt (M) 1 

Annelie Borgström (S) 1 

Christina Karlsson (S) 1 

Eva Lundqvist (S)  Frånvarande 

Jan Gustavsson (S) 1 

Carina Ödebrink (S)  Frånvarande 

Pelle Philip (C) 1 
Göran Lemke (C) 1 



      

 Ärende Ärende Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning Omröstning Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Malin Rehnstedt (MP)  1          

Stig-Göran Hultsbo (MP)  1          

Mats Oskarsson (M)  1          

Gunilla Otterberg (M)  1          

Peter Sjöberg (M)  1          

Lennart Karlsson (-), § 116  1          

Klas Gustavsson (-)  1          

Martin Damberg (V)  Frånvarande        

Jan-Olof Svedberg (SD)  1          

Lars-Olof Hindersson (SD)  1          

Jan Sjögren (SD)  1          

Niklas Oskarsson (SD)  1          

Robert Alkemark (S)  1          

Maritha Bengtsson (KD)  1          

Christer Holmgren (M)  1          
 



      

Ersättare 
 Ärende Ärende Ärende  
Namn Närvar-

ande 
Omröstning Omröstning Omröstning 

  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Werner Andersson (M)           

Lars Seger (M)           

Linnea Graab (M)           

Kristoffer Flood (M)           

Roger Andersson (C)           

Thomas Mörhed (C)           

Malin Gustavsson (L)           

Magnus Tehlin (L)  1 Ej tjg. ersättare       

Johnny Wackt (KD)           

Hanna Willermark (KD)           

Gunnel Elg (KD)           

Magnus Dauhn (S)  1          

Anita Chestersson (S)  1          

Brahim Peci (S)  1          

Joy Kanyange (S)  1 Ej tjg. ersättare       

Kristina Ågren (S)           

Thomas Strand (S)           

Seth Andersson (S)  1          

Elizabeth Orellana (V)  1          

Siv Bertilsson (V)  1 Ej tjg ersättare § 116, tjg. ersättare §§ 117-129 

Kristin Stark (MP)           

Ulla-Carin Djerf (MP)           

Fredrik Nord (-)           

Johan Oskarsson (SD)           

           

SUMMA   41          
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-09-03 § 116 2 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Kungörelse och dagordning 

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

_______ 

Sammanträdet inleds med en allmänpolitisk debatt på sammanlagt 
ca 120 minuter. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-09-03 § 117 2018/182 3 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående heltid 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Interpellation har inlämnats till kommunstyrelsens ordförande av Kenth 
Williamsson (S) angående rätt till heltid. Han vill ha svar på ”Varför händer det 
inte mer i denna viktiga personal och arbetsgivarfråga och hur kommer 
kommunstyrelsens ordförande agera i frågan?” 
 
Beslutsunderlag  
Interpellation inlämnad 2018-06-25 
Interpellationssvar daterad 2018-08-29 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Kenth Williamsson (S) redogör för interpellationen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) besvarar interpellationen 
skriftligen och redogör för interpellationssvaret. 
 
Kenth Williamsson (S) kommenterar svaret. 
 
I debatten yttrar sig även Roger Ödebrink (S). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att interpellationen 
är bevarad och finner det bifallet. 
  

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-09-03 § 118 2018/205 4 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Utveckling av friluftsområdet Movalla 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Tommy Ottosson (S) har lämnat in en motion daterad 
2018-05-30 med förslag att cykelbanan söder om Movalla görs i ordning så 
att fler, inte minst yngre kan använda den. Att kommunen arbetar för att 
ytterligare utveckla detta grönområde. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-05-30 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-09-03 § 119 2018/195 5 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Förbjud fiske från bryggan vid 
Hjortsjöns badplats 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och 
fritidsnämnden för beredning och besvarande, som sedan delges 
kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-07-29 med förslag att förbjuda 
fiske från bryggan vid Hjortsjöns badplats. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-07-29 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-09-03 § 120 2018/196 6 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Inför tomgångsförbud där 
tomgångskörning är tillåten i max tre minuter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och besvarande, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-08-09 med förslag att införa 
tomgångsförbud där tomgångskörning är tillåten i max tre minuter. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-08-09 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-09-03 § 121 2018/197 7 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Inför farthinder eller fartkontroll på 
centrala delar av Storgatan i Skillingaryd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och besvarande, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-08-09 med förslag att införa 
farthinder eller fartkontroll på centrala delar av Storgatan i Skillingaryd. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-08-09 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-09-03 § 122 2018/215 8 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Förbud mot tiggeri i kommunen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-08-24 med förslag att förbjuda 
tiggeri i Vaggeryds kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-08-24 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-09-03 § 123 2018/215 9 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Anordna hundrastgård 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 011. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-08-23 med förslag att en 
hundrastgård anordnas, t ex. på fältet jämte turistbyrån. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-08-24 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 011 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-09-03 § 124 2017/297 10 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Myllrande våtmarker – Miljösatsning – Hållbar 
utveckling 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. De separata utredningarna för möjlighet till restaurering för 

Skillingaryds dämme och Linnarbäcken läggs in som åtgärder i det 
reviderade miljöprogrammet 2018-2021.  

2.  Kommunledningskontoret ska samverka med och bjuda in de 
miljöorganisationer och privata markägare som finns i kommunen för 
att informera om bidragsmöjligheter och lämpliga områden för 
restaurering. 

3.  Motionen anses därmed bifallen. 
  
Sammanfattning av ärendet  
I en motion daterad 2017-11-13 föreslås följande: 
att  snabbutreda tänkbara markområden där kommunen eller privata ägare 

kan tänkas vara intresserade av att återskapa våtmarker. I motionen 
föreslås även att kommunledningskontoret ska inrätta ett projekt med 
fokus på våtmarker.  

att  informera och kontakta privata markägare om vilka 
finansieringsmöjligheter som finns. Inbjuda intressenter via samråd.  

att  samverka och bjuda in de miljöorganisationer som finns i kommunen. 
Här finns stor kunskap om vilka områden som kan vara lämpliga.  

att  undersöka möjligheten för statliga bidrag 
 
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunfullmäktige/ 
kommunstyrelsen att yttra sig angående motionens ovan nämnda punkter. 
 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2018-04-04, § 096 med 
förslag: 
- att samverka och bjuda in de miljöorganisationer och privata markägare 

som finns i kommunen. 
- Att Skillingaryds dämme och Linnarbäcken i Vaggeryd (mellan gamla 

E4:an och utloppet till Hjortsjön) utreds separat för möjlighet till 
restaurering. 

 
 
 forts. 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-09-03 § 124 2017/297 11 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Kommunledningskontoret föreslår att en informationsträff för 
miljöorganisationer och privata markägare ska genomföras under hösten 
2018 med fokus på bidrag- och finansieringsmöjligheter för markägare samt 
inhämta kunskap om områden som är lämpliga att restaurera.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att de separata utredningar som ska 
utföras för att undersöka möjligheten till att restaurera Skillingaryds dämme 
och Linnarbäcken i Vaggeryd ska skrivas in som åtgärder i det reviderade 
miljöprogrammet för 2018-2021. Utredningarna bedöms som kostnads- och 
tidskrävande och behöver finnas med i ett mer långsiktigt arbete. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2017-11-13 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 096 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-30 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-06-13, § 170 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-08-15, § 173 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jenny Larsen (KD) kommenterar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-09-03 § 125 2018/019 12 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion – Tillstånd för el-cyklar på kommunal mark 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i enlighet med tekniska 
utskottets förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Jan-Olof Svedberg (SD) får en anteckning till protokollet enligt bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamoten Jan Sjögren (SD) har lämnat in en motion daterad 
2018-01-15 med förslag att kommunfullmäktige beslutar om tillstånd för  
el-cyklar på kommunal mark. 
 
Förslaget är att: 
• Tekniska kontoret ger ett permanent tillstånd för framförandet av  

el-cyklar på kommunens mark där inte ett uttryckligt förbud finns mot 
cykling. 

• Detta anslås tydligt och övriga markägare utmed cykelleder också 
uppmuntras till att ge permanenta tillstånd för framförande av el-cykel 
på sina marker. 

 
Yttrande över motionen har begärts av tekniska utskottet. 
 
Tekniska utskottet föreslår i beslut 2018-06-12, § 073 att motionen avslås. 
 
Tekniska kontorets yttrande 
Det är inte tillåtet att köra i terräng med en el-cykel utifrån terräng-
körningslagen. Naturvårdsverket gör bedömningen att el-cyklar kan orsaka 
mer skador i naturen än vad vanliga cyklar gör, vilket gör att de inte heller 
faller inom allemansrättens regler. Vanliga cyklar får användas i naturen så 
länge de inte orsakar störning eller skada. 
 
Naturvårdsverkets bedömning är inte prövad av domstol så rättsläget är 
oklart. Med tanke på det oklara rättsläget anser tekniska kontoret, efter råd 
från kommunens jurist, att det inte är lämpligt att i förväg ge ett permanent 
tillstånd för el-cyklar på kommunal mark. 
 
 forts. 
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Körning i terräng kräver markägarens tillstånd. I vissa fall kan länsstyrelsen 
besluta om undantag om du till exempel har en funktionsnedsättning, eller i 
samband med en tävling eller arrangemang. 
 
Tekniska kontoret anser inte att ett generellt tillstånd för framförandet av  
el-cyklar är praktiskt möjligt att genomföra med anledning av de olika 
gränsdragningsproblem det kommer att innebära. Det gäller till exempel 
vilken typ av el-fordon som ska tillåtas.  
 
Det gäller också som motionen anger att skilja på kommunal och privat 
mark. Tekniska kontoret har inga resurser att genomföra den omfattande 
skyltning och informationsbehov som skulle krävas för detta. Det finns inte 
heller några resurser att övervaka tillståndet och hantera eventuella skador 
på marken som skulle kunna uppstå. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-01-15 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 004 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-06-12, § 073 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-08-15, § 174 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Svedberg (SD) vill ha en protokollsanteckning till protokollet.  
 
Allan Ragnarsson (M) kommenterar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna 

Motion – Tillstånd för el-cyklar på kommunal mark, KF 2018-09-03 
 
 
 
Vi avvaktar det osäkra rättsläget i frågan och vill att ärendet lyfts igen när detta är klarlagt. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
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Budgetanslag till kommunens revisorer för budgetåret 
2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anslaget för kommunens revisorer blir 
oförändrat 750 tkr för budgetåret 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer begär i skrivelse daterad 2018-06-18 att anslaget för                                                                                                                                                                                                                            
budgetåret 2019 blir oförändrat 750 tkr.  
 
Beslutsunderlag  
Anslagsäskande från kommunens revisorer daterad 2018-06-18 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 § 108 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2018-08-27 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att anslaget för kommunens 
revisorer blir 700 tkr för budgetåret 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunfullmäktiges presidiums förslag. 
 
Berry Lilja (S) med instämmande av Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller revisorernas begäran om oförändrat anslag  
750 tkr för budgetåret 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunfullmäktiges presidiums förslag och Berry Liljas förslag, och  
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
Berry Liljas förslag. 
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Redovisning av kommunalt partistöd 2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av kommunalt partistöd för 
2017 för respektive parti. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med de regler för kommunalt partistöd som antogs av 
kommunfullmäktige 2014-11-24, §108, ska varje parti redovisa att det 
utbetalda partistödet använt enligt avsedda ändamål.  
 
Varje parti har också att årligen ansöka om partistöd till sina verksamheter. 
Blanketter för bägge ändamål tillhandahålls av kommunledningskontoret 
tillsammans med anvisningar för ifyllnad.  
 
Kommunledningskontoret kan konstatera att närvaron vid fullmäktiges 
sammanträden har varit på en hög och jämn nivå för samtliga partier. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av kommunalt partistöd för 2017 från respektive parti i kf 
Partistöd 2017, uppföljning av närvaro vid fullmäktiges sammanträden 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-04 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-06-13, § 167 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-09-03, § 170 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jenny Larsen (KD) kommenterar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 
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Val av ny ledamot i Vaggeryds Energi AB och ny 
ledamot i elverksstyrelsen för återstående del av 
mandatperioden 2015-2018  
(fyllnadsval efter Bjarne Atlefur (L)) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny ledamot i Vaggeryds Energi AB och ny ledamot i elverksstyrelsen 
enligt liberalernas fullmäktigegrupp utses: 

Lennart Magnusson (L) 
Jorarp 3 
567 92 Vaggeryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bjarne Atlefur (L), Kaffegatan 24, 568 32 Skillingaryd har lämnat in en 
skrivelse 12 juni 2018 där han avsäger sig uppdraget som ledamot i 
Vaggeryds Energi AB och ledamot i elverksstyrelsen på grund av flytt från 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Bjarne Atlefur (L) 2018-06-12 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 114 
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Delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunfullmäktige: 
1. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-06-27, § 52 

Medborgarförslag – Instruktörsutbildning för skolpersonal inom  
för- och grundskola för att utföra hjälpinsatser 

2. Kommunstyrelsens beslut 2018-08-15, § 175 Medborgarförslag –  
Gör gångfartsområdet större i Vaggeryds centrum 

3. Kommunstyrelsens beslut 2018-06-15, § 178 Medborgarförslag – 
Placera ett farthinder på Grindstensvägen i Vaggeryd 

4. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut om att Ulla-Carin Djerf (MP) 
utses som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Björn Karlsson (MP) 

5. Information om SM i orientering, Hok 8-9 september 
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