
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 1(71) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 7 mars 2018 
kl. 09:00 – 16:55, Sammanträdet ajourneras mellan 12:20-13:10 

Beslutande Gert Jonsson, (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Allan Ragnarsson (M) 
Maritha Bengtsson (KD) 
Thomas Axelsson (KD), §§ 037-052, 072-079 
P O Toftgård (C), tjg. ersättare för Thomas Axelsson (KD), §§ 053-071 
Ulf Abrahamsson (C) 
Jerry Karlsson (L) 
Kristin Stark (MP) 
Roger Ödebrink (S) 
Kenneth Åberg (S) 
Roger Antonsson (S), tjg. ersättare för Annelie Borgström (S), §§ 037-068 
Klas Gustafsson (-), tjg. ersättare för Annelie Borgström (S), §§ 069-079 
Lennart Karlsson (-) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 

Övriga 
närvarande 

Annika Hedvall, kommundirektör 
 Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare 
 Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten 
 Jörgen Hansson, ekonomichef, § 038 
 Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare, §§ 037-040 
 Fredrik Björnberg, räddningschef, § 038 
 Jenny Andersson, chef för arbetsmarknadsenheten, § 040 
 Torbjörn Isaksson, fastighetschef, § 042 
 Marie Åkerblad, säkerhets- och beredskapssamordnare, § 043 
 Christer Holmgren (M), ej tjg ersättare 
 Pelle Philip (C), ej tjg. ersättare 
 P O Toftgård (C), ej tjg. ersättare, 037-052, 072-079 
 Ann-Katrin Löfstedt (M), ej tjg. ersättare 
 Klas Gustafsson (-), ej tjg. ersättare, §§ 037-068 
 Jan-Erik Aronsson (SD), ej tjg. ersättare 

Utses att justera Kenneth Åberg (S) Paragrafer 037-079 

Justeringens 
plats   och tid 

Kommunledningskontoret, tisdagen den 13 mars 2018 klockan 16.00 

Underskrifter 
Sekreterare  

Rose-Marie Moberg 

Ordförande 

Gert Jonsson 

Justerande 

Kenneth Åberg 
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 ANSLAG / BEVIS 

 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 
 

 
Sammanträdesdatum 2018-03-07 Paragrafer 037-079 

 Anslaget sätts upp 2018-03-14 Anslaget tas ner 2018-04-05 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Rose-Marie Moberg 
 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen 
Vaggeryds kommun 2018-03-07 

Ärende § 041 Ärende § 052 Ärende § 059 
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 
ERSÄTTARE (KD) 
Jenny Larsen 
ORDINARIE (C) 
Ulf Abrahamsson 1 1  1 
ERSÄTTARE (C) 
Pelle Philip 
P O Toftgård  1 
ORDINARIE (L) 
Jerry Karlsson 1 1 1 
ERSÄTTARE (L) 
Sven-Olov Carlsson 
ORDINARIE (MP) 
Kristin Stark  1 1  1 
ERSÄTTARE (MP) 
Stig-Göran Hultsbo 
ORDINARIE (S) 
Kenth Williamsson  1  1 1 
Roger Ödebrink  1  1 1 
Kenneth Åberg  1  1 1 
Annelie Borgström 
ERSÄTTARE (S) 
Roger Antonsson  1  1 1 
Tommy Ottosson 
Ulrika Åberg-Juul 
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 6  7 8  5 8  5 
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Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande 
ändringar:  

Tillkommande ärenden: 

- Ansvarig för inrapportering till Energimarknadsinspektionen – 
Vaggeryds elverks elnätsverksamhet 

- Valärenden 
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Information – Kommunstyrelsens verksamhets-
berättelse 2017 inklusive räddningstjänsten 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den kommunövergripande årsredovisningen beslutas i kommunstyrelsen  
4 april och i kommunfullmäktige 23 april, samtidigt som den totala 
miljöredovisningen. 
 
Kommunstyrelsen får vid dagens sammanträde en övergripande  
information om kommunstyrelsens och räddningstjänstens 
verksamhetsberättelser. De kommer att gå till beslut samtidigt som 
årsredovisningen. 
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Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för 
kommunstyrelsen inklusive Räddningstjänsten 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner årets resultat för kommunstyrelsens 

verksamhet inklusive räddningstjänsten. 

2. I övrigt godkänns verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsens 
verksamhet samt räddningstjänsten för 2017.  

 
Sammanfattning av ärendet 
År 2017 har varit ett år i högkonjunkturens tecken, vilket på många sätt 
påverkar kommunstyrelsens verksamhet, där bland annat kommun-
ledningskontoret utgör dess förvaltning. Det märks på flera sätt, bland 
annat på bostadsmarknaden och kommunens arbete med att exploatera 
för nya bostadsområden. Likaså är arbetslösheten på en väldigt låg nivå 
och försörjningsstödet har minskat.  
 
Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål redovisar kommunstyrelsens 
verksamhet flera genomförda aktiviteter och en god måluppfyllelse 
generellt. Likaså räddningstjänsten har haft en hög ambitionsnivå och en 
god måluppfyllelse med 2 av 8 mål helt uppfyllda och övriga mål delvis 
uppfyllda.  
 
Ekonomiskt redovisas ett positivt resultat på 1 586 tkr för 
kommunstyrelsens verksamhet och 104 tkr för räddningstjänstens 
verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen bedriver också investeringsverksamhet, i huvudsak 
genom fastighetsenheten. Dessa projekt redovisas inom ramen för 
kommunens Årsredovisning för 2017 som behandlas politiskt i april månad.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017 (bilaga 1) och 
Räddningstjänstens verksamhetsberättelse (bilaga 2).  
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 046 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Kommunstyrelsens mål 2018, nuläge och målvärden 
2018, del 2 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till målvärden 2018 för 
kommunstyrelsens mål 2018 enligt nedan, vilket kompletterar beslut den  
10 januari 2018: 

Mått/metod för mätning av måluppfyllelse kring 

Arbetsgivarperspektiv, kommunövergripande 
• Presentera ett förslag till ledarskapsstrategi för kommunens chefer i 

syfte att underlätta för politiken att sätta skarpare mål (KS mål 18) 
• Framtagen metod för mer kontinuerlig uppföljning av personalens 

trivsel finns och redovisas kontinuerligt (KS mål 19) 
• Framtagen metod för uppföljning av förbättringsarbete finns och 

redovisas kontinuerligt (KS mål 20) 
• Ett nytt samverkansavtal tas fram och förhandlingsdelegationen 

medverkar i samband med budget på central samverkan, och såväl 
fackliga företrädare som politiska representanter skall uppleva att 
dialogen är god (KS mål 21) 

• Heltidsprojektet, presentera en handlingsplan (KS mål 22) 
 

Arbetsgivarperspektiv, Kommunledningskontoret 
• Sjukfrånvaro: 3,5 % (Nuläge 4,24) 

 
Finansiella mål, Kommunledningskontoret: 
Budgetföljsamhet: målvärde 2018 och 2019 är 0 % (+2,6 % år 2017) 
Prognossäkerhet: målvärde 2018 och 2019 är 0 % (-2,1 % år 2017) 
 
Arbetsmarknad/försörjning samt integration 
a) En fortsatt positiv utveckling för resultat av arbetsmarknadsåtgärder med 
andel som övergår till arbete eller studier (exkl. Arbetsmarknadspolitiska 
anställningar) (KS mål 2) 
b) Minskad långtidsarbetslöshet genom arbetsmarknadspolitiska 
anställningar (redan beslutade välfärdsanställningar, extratjänster, offentligt 
skyddade anställningar) (KS mål 2) 
c) Ta fram långsiktiga mål för arbetsmarknad och försörjning innan året är 
slut (KS mål 2) 
 forts. 
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a) En samlad bild av utvecklingen inom sociala företag följs upp första 
kvartalet 2018, delår/helår för eventuella framtida beslut om åtgärder  
(KS mål 3) 
b) Kvantitativ mätning av antal företag och anställningar (KS mål 3) 
c) Redovisa hänsyn till sociala företag i våra egna upphandlingar (KS mål 3) 
 
Integration 
Få en samlad redovisning och uppföljning av nuläge och förslag på 
målvärden för samtliga delmål efter kvartal 1, samt uppföljning delår och 
helår. (KS mål 27) 
 
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.  
Som mål nr. 27 finns även kommunstyrelsens mål för integration, samt  
ytterligare ca 26 mål som är definierade i SPB18-20 för varje nämnd skall 
förhålla sig till (finansiella mål, arbetsgivarmål och uppfyllelse av 
kommunfullmäktiges mål etc.). 10/1 hanterades mål relaterat till fysisk 
planering, miljö och service. Resterande den 7/3 för att lämna utrymme för 
dialog kring interna processer (personal, budget och kvalitet) samt 
kvarstående från 10/1: Arbetsmarknad/försörjning och integration. 

En effektivisering av målarbetet görs inför 2019, samt i redovisning av 
målarbetet helår och delår 2018. 

Nuläge, samt förslag till målvärden (mått/metod för måluppfyllelse) 2018, 
se separat underlag. 
 
Beslutsunderlag 
KS Mål 2018 arbetsmaterial 20180110 
Strategisk Plan och Budget 2018-2020 
Underlag till diskussion om målen kring sociala företag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-03 
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, § 006 
Kommunstyrelsens mål 2018 målvärden KS 20180307 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg går igenom förslagen 
till målvärden 2018 del 2. 
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Vindbruksplan för Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen med 
ändringen att dB(A) vid Bostäder/byggnaders fasad ändras från 40 till  
35 dB(A) samt därefter skicka ut Vindbruksplan för Vaggeryds kommun för 
utställning. 
  
Sammanfattning av ärendet  
Förslag till Vindbruksplan för Vaggeryds kommun har varit ute för samråd. 
Under samrådstiden inkom cirka 30 yttranden som redovisas i en 
samrådsredogörelse. 

Den politiska referensgruppen för vindkraft, med en representant från 
respektive parti i kommunfullmäktige, har haft ett arbetsmöte kring de 
områden som identifierats i de inkomna yttrandena och i samrådsmöte med 
länsstyrelsen:  

Kommunalt veto 
- Minimiavstånd till bostäder 
- dB(A) vid Bostäders/byggnaders fasad 
- Stort opåverkat område 
- Mindre områden 
- Klassning av de potentiella vindbruksområdena 
- Hantering av verk vid fastighetsgräns 

Beslutsunderlag  
Samrådsredogörelse, Vindbruksplan för Vaggeryds kommun, 2017-01-10 
Arbetsmaterial, Vindbruksplan för Vaggeryds kommun 
Dokumentation ”Arbetsmöte Vindbruksgruppen 2017-09-27” 
Karta, områden i samrådsredogörelsen 
Kartskiss, alternativ för buffertzoner 
Hantering av samrådsredogörelse Vindbruksgruppen 2017-11-09 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-13 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 003 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad redogör för samrådsredogörelsen. 
Redaktionella ändringar har gjorts efter arbetsutskottets sammanträde  
24 januari 2018. 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Åberg (S), Jan-Olof Svedberg (SD), Kenth Williamsson (S) och 
Thomas Axelsson (KD) föreslår att dB(A) vid Bostäder/byggnaders fasad 
ändras från 40 till 35 dB(A). 
 
Ulf Abrahamsson (C), Allan Ragnarsson (M) och Maritha Bengtsson (KD) 
föreslår att dB(A) vid Bostäder/byggnaders fasad ska vara 40 dB(A) enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Miniavstånd till bostäder föreslår Jan-Olof Svedberg (SD) ändring till 
alternativ c) innebärande: 
Miniavstånd 700 m till enstaka bostäder 
Det ska även gälla minst 5 gr den totala vindkraftshöjden för enstaka verk 
Det ska även gälla minst 7 gr den totala vindkraftshöjden för fler än 5 verk 
 
Mindre områden föreslår Jan-Olof Svedberg (SD) ändring till alternativ b) 
innebärande: 
Att stryka alla områden som är 60 ha eller mindre 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns flera förslag till beslut. 
 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag om 40 dB(A) vid 
bostäder/byggnaders fasad och Kenneth Åbergs m.fl. förslag om 35 dB(A) 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
 
Ja-röst för arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för Kenneth Åbergs m.fl. förslag 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 6 Ja-röster och 7 Nej-röster, att bifalla 
Kenneth Åbergs m.fl. förslag. 
 
Härefter ställer ordförande arbetsutskottets förslag och Jan-Olof Svedbergs 
förslag beträffande Miniavstånd till bostäder och Mindre områden mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
 forts. 
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Till sist frågar ordförande om kommunstyrelsen i övrigt kan bifalla 
Vindbruksplanen i sin helhet och skicka ut den för utställning och finner det 
bifallet. 
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Nytt Äldrecentra Mejeriet, Skillingaryd, Vaggeryds 
kommun  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Inriktningsbeslutet är att: 

- Ge förvaltningen i uppdrag att upphandla ”Mejeriet” som 
totalentreprenad enligt presenterade planritningar. 

- Ge förvaltningen i uppdrag att upphandla projektledningstjänst som  
ska arbeta med byggprojektet under 18 månader, från och med  
2018-08-12 till 2020-02-28. 

 
Slutligt ställningstagande till underlaget för upphandlingen delegeras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att ta beslut om. 
 
Arbetsutskottet ska vara styrgrupp för det fortsatta projektet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret, fastighetsenheten har tagit fram förfrågnings-
underlag för att handla upp ett nytt äldrecentra i Skillingaryd, som heter 
projektnamn ”Mejeriet”. 
Projektet innefattar:  
- Trygghetsboende 16 lägenheter 
- Vårdboenden 25 lägenheter 
- Tillagningskök 450 portioner inklusive produktion av matportioner till 

hemtjänsttagare. 
- Konferens, rehabilitering, frisör och hälsoytor. 
- Kontor för hemtjänst, sjuksköterskor och administrativ personal 
- Förrådsytor samt fastighetstekniska lokaler. 

 
Tidplan:  Upphandling april-maj 2018 
 Utvärdering och kontraktsskrivning juni 2018 
 Byggstart september 2018 
 Färdigställande för inflyttning januari 2020 
 
Fastighetsenheten behöver förstärkas med en projektledningstjänst under  
18 månader. Upphandling kommer att göras. 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
PDF-planritningar 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-27 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Fastighetschef Torbjörn Isaksson redovisar områdesskisser och 
planritningarna för byggnaden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet ingående och enas om att 
inriktningsbeslutet är att 

- Ge förvaltningen i uppdrag att upphandla ”Mejeriet” som 
totalentreprenad enligt presenterat förslag. 

- Ge förvaltningen i uppdrag att upphandla projektledningstjänst som  
ska arbeta med byggprojektet under 18 månader, från och med  
2018-08-12 till 2020-02-28. 

Slutligt ställningstagande till underlaget för upphandlingen delegeras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att ta beslut om. 

Arbetsutskottet ska vara styrgrupp för det fortsatta projektet. 
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Plan för hantering av extraordinära händelser och 
samhällsstörningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet tas upp på nytt vid kommun-
styrelsens sammanträde den 4 april 2018 för att till dess få svar på de 
frågeställningar som framkommit vid dagens sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den här uppdaterade planen för hantering av större händelser och kriser 
utgör en del av kommunens övergripande handlingsprogram för Trygghet 
och säkerhet.  
 
På grund av förseningar i framtagandet av planen kommer den revidering 
som enligt lag ska göras under varje ny mandatperiods första år att komma 
tätt inpå och därför sannolikt ej bli särskilt omfattande.  
 
Ärende 
Den här planen utgör Vaggeryds kommuns krisplan vid extraordinära 
händelser och samhällsstörningar som hotar våra grundläggande 
skyddsvärden. 
 
Styrande lagstiftning är främst Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH). 
 
Planen hör samman med kommunens övergripande Handlingsprogram för 
trygghet och säkerhet antagen antaget i Kommunfullmäktige 160425. 
Planen beskriver arbetssätt och metod, vad ska skyddas och hur ska det 
skyddas. Men även förhållningssätt och attityd i krishanteringsarbetet. Både 
arbetssätt och förhållningssätt är hämtade från nationell nivå och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps intention med konceptet 
ledning och samordning. Många av de bilder som finns med som stöd i 
materialet är direkt hämtat därifrån. Konceptet ledning och samordning 
anammas även av det regionala samarbetet F-Samverkan och förhoppningen 
är att det ska bidra till positiva igenkänningseffekter vid en händelse som 
kan få samverkan att fungera mer effektivt till nytta för kommunens 
invånare och kritiska verksamheter.                                              
 
 forts. 
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Som bilagor till planen finns olika rollkort, checklistor och mallar för det 
praktiska krishanteringsarbetet som dock ligger utanför vad som ska antas i 
Kommunstyrelsen. Bilagorna kommer att förändras i och med att de olika 
funktionerna kommer att arbeta med dem och kan därför ses som 
arbetsmaterial. 
 
Utfört arbete 
Planen har sammanställts av räddningstjänsten. Hänsyn har tagits till 
remissvar erhållna från beredskapshandläggare på Länsstyrelsen, och internt 
från nyckelpersoner i kommunens förvaltningar. 
 
Beslutsunderlag  
Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar, 
daterad 2018-02-02 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-02 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 043 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Säkerhets- och beredskapssamordnare Marie Åkerblad går igenom vad som 
står i planen. En del frågeställningar framkommer som behöver redas ut. 
 
Kommunstyrelsen enas om att ärendet tas upp på nytt vid kommun-
styrelsens sammanträde den 4 april 2018. 
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Exploatering av industriområde LogPoint South 
Sweden/Stigamo etapp 2 avvattning 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet startbesked för södra delen  
(etapp 2) av exploateringsområde LogPoint South Sweden/Stigamo längs 
E4:an ner till riksväg 30, för åtgärder kopplade till avvattning i ett 
förberedande syfte. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I norra kommundelen vid Södra Stigamo by inom LogPoint South Sweden 
geografiska marknadsföringsområde har Vaggeryds kommun tagit fram ett 
område för verksamhetsetableringar. I samverkan mellan Vaggeryds 
kommun och Södra Munksjön utvecklings AB bedrivs ett gemensamt 
utvecklings- och marknadsföringsarbete för LogPoint South Sweden.  
 
Under hela 2017 har norra området iordningsställts för att möjliggöra 
verksamhetsetableringar. Området har försetts med gata, bredband, 
elförsörjning, avvattningssystem, terrasserade tomtytor, vatten- och avlopp, 
m.m. Det återstår en mindre insatts till våren på det norra området innan 
entreprenaden avslutas. Markentreprenaden har varit besvärlig utifrån 
materialtyp och dess vattenkvot. Förfrågningar angående markköp har varit 
i omlopp under hela 2017.   
 
Tekniska kontoret gavs i uppdrag att påbörja arbetet med södra delen av 
området, från norra delen längs E4:an ner till riksväg 30 av 
kommunstyrelsen i april 2016. Tekniska kontoret har med hjälp av Sweco 
tagit fram underlag för upphandling med åtgärder kopplade till avvattning i 
ett förberedande syfte för fortsatt exploatering av Stigamo etapp 2. Aktuellt 
område har en totalyta på ca 170 ha exkl. det norra området. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 §64, dnr KS 2015/311 
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2018-01-11 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 005 
 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) 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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Organisation av ekonomiskt bistånd  
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för att få en 
redovisning av Handlingsplan, Tidsplan och ekonomiska konsekvenser. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I Vaggeryds kommun organiseras ekonomiskt bistånd inom ramen för två 
förvaltningar. Kommunstyrelsen har det budgetmässiga ansvaret medan 
myndighetsansvaret, handläggningen och personalbudgeten ligger inom 
Socialnämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten hanterar också 
ekonomiskt bistånd men då inom ramen för flyktingmottagningen. 
Kommunen har en god utveckling gällande lågt försörjningsstöd och högt 
antal flyktingar i egen försörjning. Identifierade problemområden handlar 
istället om organiseringen av ekonomiskt bistånd. Det bedöms som mer 
korrekt att budget och ansvar hänger samman. Handläggningen bör också 
vara samlad och drivas mer enhetligt för att värna om likhetsprincipen samt 
en minskad sårbarhet för utförandet.  
 
Det absolut vanligast försörjningshindret är arbetslöshet. Kopplingen 
försörjningsstöd och tillgång till arbete och arbetsmarknadsåtgärder är 
därför given. Då huvudorsaken till försörjningsstöd är brist på arbete så är 
skäligt att tro att uppdraget att minska behovet av försörjningsstöd ska ägas 
av den verksamhet och med den styrning som i övrigt har ett helhetsgrepp 
kring arbetsmarknadsfrågor. Därför föreslås att ekonomiskt bistånd i sin 
helhet läggs under kommunstyrelsen och med det också tillhörande 
uppgifter som främst hör samman med ekonomiskt bistånd. Det gäller bland 
annat skuldsanering, dödsboanmälningar samt hyresgarantier.  
 
När det gäller hyresgarantier hanteras de idag både av arbetsmarknads-
enheten och socialförvaltningen. Hyresgarantins krävs av hyresvärdar som 
regel för hyresgäster som saknar dokumenterad betalningsförmåga, dvs fast 
anställning, annan godtagbar inkomst eller som har betalningsanmärkningar. 
Arbetsmarknadsenheten svarar i dagsläget för hyresgarantier gällande 
nyanlända och socialförvaltningen för övriga ekonomiskt utsatta grupper. 
Hyresgarantin hör samman med individernas betalningsförmåga och det 
bedöms som mest effektiv att frågan om hyresgaranti ägs av den verksamhet 
som också hanterar ekonomiskt bistånd.  
 
 forts. 
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Organiseringen av arbetet ovan föreslås ske genom att arbetsmarknads-
enheten och verksamheten ska bedrivas i arbetsmarknadsenhetens lokaler. 
Arbetsmarknadsenhetens lokaler kommer att kräva en anpassning och en 
viss ombyggnation, men socialförvaltningens lokaler är trånga så oavsett 
kommer en förändring att behöva göras. För att få största möjliga effekt av 
organiseringen ser vi att lokaliseringen av ekonomiskt bistånd bör vara på 
arbetsmarknadsenheten.  
 
Beslutsunderlag  
Underlag till förslag om organisation av ekonomiskt bistånd 20180118 
Kommunstyrelsens beslut om Hyresgarantier 20120815 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-21 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 010 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall redogör för ärendet och följande förslag 
till beslut: 
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen blir beslutande nämnd 

och arbetsmarknadsenheten svarar för verksamheten och uppgifterna 
inom följande områden: 
• Beslut om och handläggning av försörjningsstöd, ekonomiskt 

bistånd  
• Dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt 

ärvdabalken  
• Skuld- och budgetrådgivning 
• Hanterar beslut om hyresgarantier och hanterar boende för 

grupperna som berörs av möjligheten till hyresgarantier.  
2. Kommunstyrelsen godkänner att nödvändiga förändringar i 

delegationsordningen får göras till följd av detta. 
3. Kommunstyrelsen godkänner att nödvändiga förändringar i 

socialnämnden och kommunstyrelsens reglemente får göras utifrån 
detta. 

4. Personal som idag är anställda av socialnämnden inom området 
överflyttas till kommunstyrelsen. 

5. Verksamheten bedrivs i arbetsmarknadsenhetens lokaler. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet ingående och enas om att återremittera 
det till kommunstyrelsens arbetsutskott för att få en redovisning av 
Handlingsplan, Tidsplan och ekonomiska konsekvenser. 
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Förslag på instruktion för kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till instruktion för 
kommundirektör i Vaggeryds kommun med följande ändringar: 

Första meningen under rubriken ”Närvaro- och yttranderätt samt rätt att 
göra anteckningar till protokollet” får följande formulering 
”Kommunstyrelsen ska i sitt reglemente ge kommundirektören närvaro- 
och yttranderätt i kommunstyrelsen och dess utskott”.  
 
Texten under rubriken ”Kommunala bolag” byts ut till ”I kommun-
direktörens uppdrag ingår uppgiften att samordna koncernens aktörer i 
förekommande frågor så att ett helhetsperspektiv för alla gemensamma 
frågor kan anläggas oavsett organisatorisk tillhörighet”. 
 
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 under årets början, 
 
Syftet med instruktionen är att:  
- bidra till en effektiv ledning av kommunen för att utveckla ett samarbete 
byggt på ömsesidig förståelse för de olika roller som kommunens ledande 
tjänsteman respektive kommunens ledande förtroendevalda har. 
- tydliggöra arbets- och rollfördelning mellan kommundirektören och 
kommunstyrelsen/kommunstyrelsens ordförande, och mellan 
kommundirektören och andra förvaltnings- och bolagschefer i 
kommunkoncernen. 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till instruktion för Kommundirektör i Vaggeryds kommun. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-11 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 012 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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PWC.s rådgivningsrapport – Förslag till handlingsplan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i november 2016 att ta fram en 
nulägesanalys av kommunledningskontorets funktion. Uppdraget gick till 
PWC efter upphandling, där konsulten Jörn Wahlroth ansvarat för 
genomförandet. Rapporten ska utgöra ett stöd för kommundirektören 
avseende utvecklingsområden och framtida organisation av 
kommunledningskontoret. Uppdraget har genomförts genom intervjuer och 
dokumentstudier, och resulterat i rådgivningsrapporten ”Översyn av 
kommunledningskontoret”. 

I rapporten presenteras iakttagelser, identifierade behov av utveckling samt 
rekommendationer. Förvaltningen fick 2017-10-18 i uppdrag att utifrån 
PWC:s rådgivningsrapport presentera en handlingsplan, samt förslag till en 
ändamålsenlig och effektiv organisation. Handlingsplanen ska innehålla en 
analys av givna rekommendationer, med en bedömning av vad som redan är 
identifierat och påbörjat, vad som bör prioriteras, samt ställa 
rekommendationerna i relation till övrigt pågående utvecklingsarbete, såväl 
i den politiska organisationen som i förvaltningsorganisationen.  

Förvaltningen har valt att presentera handlingsplanen under sex 
huvudrubriker: 

1. Kommungemensam styrning 
2. Tydliga roller och ansvar 
3. Kvalitetssäkra processer 
4. Ledningsgruppens uppdrag, ansvar och struktur 
5. Informationssäkerhet och digitalisering 
6. Kommunledningskontorets organisation 

För varje huvudrubrik finns en beskrivning av nuläget, en analys och förslag 
till fortsatt arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till handlingsplan 
PWC:s rådgivningsrapport 
Viljedeklaration för kommunledningsgruppen 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-16 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 018 
 forts. 
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall går igenom förslaget till handlingsplan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Samverkansavtal Dataskyddsombud 
 
Kommunstyrelsens beslut 
- Samverkansavtal avseende dataskyddsombud mellan Habo, 

Jönköping, Mullsjö och Vaggeryds kommuner godkänns. 
 

- Vaggeryds kommuns andel av kostnaderna finansieras 2018 inom 
ramen för kommunledningskontorets budget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Myndigheter som behandlar personuppgifter måste utse ett 
dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskydds-
förordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel 
utföra kontroller och informationsinsatser. Det föreslås att Habo, Jönköping, 
Mullsjö och Vaggeryds kommuner ingår sam verkansavtal avseende 
gemensamt Dataskyddsombud. 
 
Dataskyddsförordningen  (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 och ställer 
krav på att kommuner utser dataskyddsombud. Ombudet ska kontrollera att 
kommuner behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt samt ska 
informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler. 
Dataskyddsombudet ska även fungera som en kontaktpunkt gentemot 
Datainspektionen och för registrerade personer. Dataskyddsombudet ska ha 
en självständig roll i den kommunala organisationen och rapportera till 
respektive kommunledning. 
 
Det är svårt att i förväg bedöma behovet av personell resurs för uppdraget. 
Habo, Jönköpings, Mullsjö och Vaggeryds kommuner har i dialog 
uppskattat behovet till en (1) tjänst. Utvärderingar får utvisa om resursen är 
tillräcklig eller ej. 
 
Jönköpings kommun åtar sig att vara värdkommun och att rekrytera lämplig 
per son för uppdraget som kommunernas gemensamma Dataskyddsombud. 
Budget upprättas av värdkommunen och kostnaderna fördelas utifrån Habo, 
Jönköpings, Mullsjö och Vaggeryds kommuners respektive befolkningstal 
november året före verksamhetsår dvs fördelning av kostnader för år 2018 
fördelas utifrån befolkningstal för november 2017. Vid en preliminär 
beräkning bedöms den totala helårskostnaden motsvarande en (1) tjänst med 
kringkostnader för år 2018 (helt kalenderår) uppgå till ca 950 000 kr. 
Samverkansavtalet träder i kraft då lämplig person rekryterats varför 
kostnaden för år 2018 inte utgår för helt kalenderår. 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Samverkansavtal dataskyddsombud  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 019 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall redogör för ärendet. 
 
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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Samverkansavtal Juridisk rådgivning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Samverkansavtal om juridisk rådgivning mellan Jönköping, Aneby, Habo, 
Mullsjö och Vaggeryds kommuner godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I dialog mellan kommunchefer i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö och 
Vaggeryds kommun har det utarbetats förslag till avtal om samverkan 
avseende juridisk rådgivning. 
 
Kommunal verksamhet präglas i allt större utsträckning av juridisk 
komplexitet till följd av såväl nationell- som EU-lagstiftning. Genom 
samverkan mellan flera kommuner avseende juridisk rådgivning erhålles 
betydligt större möjligheter till upprätthållande av kompetens och 
kontinuitet. 
 
Kommuner har ett behov av att i sina verksamheter kunna få stöd av 
juridiskt sakkunniga för rådgivning. Stödet kan rikta sig mot samtliga 
verksamheter men avser främst juridisk rådgivning i kommunernas 
offentliga maktutövning. Det ska understrykas att även om det föreligger 
samverkan kan det finnas behov av att anlita extern konsulthjälp från 
exempelvis advokatbyrå. 
 
En del i samverkan är att bevaka rättsutvecklingen och ta de initiativ som 
behövs för att samverkanskommunerna ska vara uppdaterade på gällande 
relevant lagstiftning. Viss utbildning av anställda och förtroendevalda inom 
kommunaljuridiska frågor ingår inom ramen för samverkan. Omfattning och 
utformning får hanteras i samråd mellan samverkanskommunerna. 
 
Jönköpings kommun åtar sig att som värdkommun svara för organisationen. 
Vid avtalets unde1tecknande bedöms behovet utöver befintlig organisation 
motsvara en förstärkning med en total resurs om en (1) tjänst.  
 
Utvärdering ska genomföras årligen och redovisas för kommuncheferna. 
Utvärderingen ska kunna utgöra underlag för att bedöma kvalitet, kvantitet, 
dimensionering av den juridiska personella resursen och fo1mer för 
samverkan. 
 
 forts.  
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Budget upprättas av värdkommunen och av totala kostnaderna fördelas  
20 % i lika delar mellan Aneby, Habo, Mullsjö och Vaggeryd och 
resterande 80 % fördelas utifrån befolkningstal för Aneby, Habo, Mullsjö 
och Vaggeryds kommuner året före verksamhetsår dvs fördelning av 
kostnader för år 2018 fördelas utifrån befolkningstal för november 2017. 
Avtalet föreslås gälla från den 1 april 2018 tills vidare med nio (9) månaders 
uppsägningstid. 
 
Beslutsunderlag 
Samverkansavtal om juridisk rådgivning  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 020 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall redogör för ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Medborgarförslag – Pumptrack i Vaggeryd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 
2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten att 

ta med pumptrackbana i den kommande planeringen av aktivitetsplatser 
i Vaggeryd, enligt kultur- och fritidsnämndens yttrande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2017 inkom ett medborgarförslag om att bygga en pumptrackbana i 
Vaggeryd.   
 
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med yttrande och ställer sig 
positiva till medborgarförslaget. 
 
Ungdomsrådet har inkommit med yttrande och ställer sig positiva till 
förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget daterad  2017-02-27 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande daterad 2017-08-30 
Ungdomsrådets yttrande daterad 2017-10-11 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-14 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 021 
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Medborgarförslag – Medfinansiering av Attefallshus för 
att underlätta integration av nyanlända 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås.  
 
Sammanfattning av ärendet 
2017 inkom ett medborgarförslag om kommunal medfinansiering av 
Attefallshus för att underlätta integrationen av nyanlända. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, § 050 att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
AME har inkommit med yttrande och gör bedömningen att behovet av 
bostäder kvarstår. 
 
Kommunen har inte avsatt medel för medfinansiering av Attefallshus för 
2018. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget daterad  2017-04-19 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24, § 050 
AME:s yttrande daterad 2017-05-31 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-14 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 022 
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Medborgarförslag – Ge utbildad personal i förskolan 
tillsvidaretjänster 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget i enlighet med 
barn- och utbildningsnämndens förslag. Förskolechefen bedömer utifrån 
skollagen om verksamheten ska anställa annan personal än legitimerad 
förskollärare. 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna får en anteckning till protokollet enligt bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-04-18 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att ge utbildad personal i förskolan 
tillsvidaretjänster. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av barn- och 
utbildningsnämnden och kommunledningskontorets personalenhet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-08-30, § 72 att 
kommunfullmäktige delvis bifaller medborgarförslaget genom att ställa sig 
bakom intentionen med medborgarförslaget utifrån att Vaggeryds kommun 
inrättar traineetjänster inom förskolan, med mål att dessa ska vara utbildade 
förskollärare inom fem år. 
 
Arbetsutskottet återremitterade ärendet 2017-10-18 till barn- och 
utbildningsnämnden för att de i sitt svar på medborgarförslaget ska ta 
ställning till avslag eller bifall till förslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår nu i beslut 2017-11-22, § 100 att 
bifalla medborgarförslaget. Förskolechefen bedömer utifrån skollagen om 
verksamheten ska anställa annan personal än legitimerad förskollärare. 
 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-04-18 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24, § 049 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden och  
kommunledningskontoret 2017-05-04 
Kommunledningskontorets svar 2017-08-11 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-08-30, § 72 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut 2017-10-18, § 230 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-22, § 100 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-16 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 023 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att medborgarförslaget avslås och vill ha 
samma protokollsanteckning som lämnats vid arbetsutskottets sammanträde, 
med motivering till avslagsförslaget. 
 
Ulf Abrahamsson (C) och Maritha Bengtsson (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Roger Ödebrink (S) föreslår bifall till Kenth Williamssons förslag att avslå 
medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Kenth Williamssons förslag och ställer förslagen mot varandra 
och finner att arbetsutskottets förslag antas. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
 
Ja-röst för arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för Kenth Williamssons förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster, att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
 

 
 



  
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun  
 
 
Protokollsanteckning KSAU den 24 Januari, § 023, KS 2018-03-07, § 052 
Ärende 22 Ge utbildad personal i förskolan tillsvidaretjänster 
 
Vi Socialdemokrater vill motivera vårt avslagsyrkande på medborgarförslaget för att det inte 
ska uppstå några missförstånd.  
 
Förslagsställaren yrkar på att ”Ge utbildad personal i förskolan tillsvidaretjänster”. Detta 
innebär att all utbildad personal skall få tillsvidaretjänster inom förskolan oavsett vilken 
utbildning de sökande har eller vilket behov förskolan har. Att anställa alla vikarier som har 
en utbildning skulle leda till en beräknad överanställning med ca 22 personer enligt 
förvaltningens beräkning. Att anställa personal som inte har en utbildning eller erfarenhet som 
gör att elevernas eller barnens utveckling främjas, leder inte till en bra och långsiktig 
verksamhet. Vi Socialdemokrater tror inte att barnens utveckling gynnas av att vi anställer 
personal som inte uppfyller kraven i skollagen. Däremot är vi för att anställa medarbetare 
enligt de kriterier som ställs i skollagen, exempelvis förskollärare, barnskötare eller annan 
personal som främjar elever eller barns utveckling. I förvaltningens skrivelse framgår det 
också med tydlighet att förvaltningen anställer och länge har anställt förskollärare, 
barnskötare och annan pedagogisk personal.  
 
Kenth Williamsson/Gruppledare 
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Medborgarförslag – Skolbarnens säkerhet 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag att bifalla medborgarförslaget med avsikt att arbeta med säkra 
upphämtningsplatser. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 2015-04-29 med förslag att 
Vaggeryds kommun säkrar upp de platser man från kommunens sida 
bestämt att skolbussarna ska hämta upp skolbarnen, genom att bl.a. märka 
upp platserna på landsbygden likt det Jönköpings kommun har gjort. 
Alternativt hämtar barnen vid varje hus. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av barn- och 
utbildningsnämnden och tekniska utskottet. 
 
Tekniska utskottet har i beslut 2015-09-22, § 077 beslutat att inte lämna 
några synpunkter med hänvisning till att det är barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-11-22, § 104 att 
medborgarförslaget bifalls med avsikt att arbeta med säkra upphämtnings-
platser. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag daterat 2015-04-29 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25, § 062 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden och tekniska utskottet 2015-06-11 
Tekniska utskottets beslut 2015-09-22, § 077 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-22, § 104 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-16 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 024 
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Medborgarförslag – Mobil fartkamera i kommunen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget i enlighet med 
tekniska utskottets förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 14 oktober 2017 med förslag att 
kommunen köper in, alternativt hyr en mobil fartkamera att placeras på 
olika platser och tider i kommunen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-30, § 139 att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och besvarande. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2018-01-23, § 006 föreslå kommunstyrelsen att 
avslå medborgarförslaget om att köpa in mobil fartkamera. 
 
Vaggeryds kommun har inte möjlighet att köpa in en mobil fartkamera. Det 
är polisen som hanterar de mobila trafiksäkerhetskamerorna. Trafikverket 
och polisen är gemensamt ansvariga för hur och i vilken omfattning alla 
kameror ska användas. I nuläget finns det 15 mobila trafiksäkerhetskameror, 
fördelade över hela landet. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-10-14 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 139 
Remiss till tekniska utskottet 2017-11-07 
Tekniska utskottets beslut 2018-01-23, § 006 
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Medborgarförslag – Införa P-skiva i Skillingaryd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om att införa  
P-skiva i Skillingaryds centrum, i enlighet med tekniska utskottets förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-04-27 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att införa P-skiva i Skillingaryds centrum  
samt att införa 2 timmars parkering för centrala Skillingaryd.  
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och besvarande. 
 
Tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget 
att införa P-skiva i Skillingaryds centrum. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-04-27 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29, § 072 
Tekniska utskottets beslut 2018-01-23 § 007 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 § 126 om allmänna tider för 
parkering 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-20 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-22, § 057 
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Motion – Verka för att i största möjliga utsträckning 
bygga trähus i Vaggeryds kommun, även flerfamiljshus 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses bifallen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017 inkom en motion angående att verka för att i största möjliga 
utsträckning bygga trähus i Vaggeryds kommun, även flerfamiljshus. 
 
Enligt boendeutvecklingsprogrammets handlingsplan som antogs 2017, ska 
VSBo och kommunen enligt åtgärd 18 ”prioritera förnyelsebara material, såsom 
exempelvis trä och limträbalkar”.  
 
VSBo har inkommit med yttrande och gör bedömningen att det finns 
trähusprojekt. Totalt är 22 % av deras bestånd byggda i trä. De skriver att 
olika projekt har olika förutsättningar, där det kan bli aktuellt med både trä 
och andra konstruktionsmaterial. 
 
Alla 32 åtgärderna i handlingsplanen är under uppföljning med respektive 
ansvarig funktion/verksamhet/enhet/bolag och återkoppling sker till 
politiken under första kvartalet 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-03-14 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 085 
Remiss till Vaggeryd- och Skillingaryds Bostads AB och 
kommunledningskontoret 2017-08-01 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB yttrande daterad 2017-10-25 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 026 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jerry Karlsson (L) och 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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Motion – Förbättrad arbetsmiljö för myndighetsutövare 
inom socialförvaltningen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen anses delvis bifallen. 
 
2. Införande av formerna för arbetstidsförkortning får prövas i särskild 

ordning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har inlämnat en motion 
daterad 2017-05-16 om förbättrad arbetsmiljö för myndighetsutövare inom 
socialförvaltningen och föreslår att: 
1. Socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en modell för bättre stöd 

och handledning i det dagliga arbetet, med syfte att värna 
rättssäkerheten och att få våra unga medarbetare att känna trygghet. 

 
2. Formerna för en arbetstidsförkortning till myndighetsutövare inom 

socialförvaltningen utreds skyndsamt och införs så snart som möjligt. 
 
Socialförvaltningen har tillsammans med personalchef Åsa Öhrn 
sammanställt ett gemensamt yttrande. I yttrande beskrivs att modell finns 
för handledning, som sker både internt och externt, samt att modellen ska 
utvecklas ytterligare. Vidare beskrivs att en utredning kring förkortad 
arbetstid pågår, i vissa delar i samverkan med GGVV för att minska risken 
för konkurrens mellan kommunerna. Då ett arbete är påbörjat för båda de 
yrkanden som anges i motionen bör den anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-05-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29, § 071 
Remiss till socialnämnden och kommunledningskontorets personalenhet 
2017-06-12 
Yttrande från personalchef Åsa Öhrn och verksamhetschef Maria Nordgren 
daterad 2017-08-30 
Socialnämndens beslut 2017-09-21, § 80 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-12 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 027 
 
 forts. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 057 2017/144 34 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
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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Motion – Gratis WiFi till äldreboenden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i enlighet med 
motionärens förslag att Sörgårdens och Furugårdens äldreboenden ska  
ha gratis WiFi. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Atcha Adinda (L) har inlämnat en motion den  
2 januari 2017 med förslag att alla äldreboenden ska ha gratis WiFi. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av socialnämnden. 
 
Socialnämnden föreslår i beslut 2017-06-21, § 55 att kommunfullmäktige 
avslår motionen om subventionerat ”gratis” WiFi till boende medborgare i 
lägenheter på Vaggeryds kommuns särskilda boenden. I dagsläget hänvisar 
socialförvaltningen till den enskildes eget ansvar gällande hyreslägenhet och 
det serviceutbud man vill ha. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2017-08-22, § 165 att återremittera ärendet till 
socialnämnden för att undersöka hur man kan säkerställa WiFi i våra 
äldreboenden. 
 
Socialnämnden beslutade 2017-12-19 att ställa sig positiv till nätåtkomst för 
hyresgäster på äldreboenden. 
 
Svar från Kommunens IT-enhet 
Grunden för att kunna erbjuda olika former av åtkomst till Internet  
(i Internetåtkomst inbegriper vi även tillgång till telefon, tv samt viktigast av 
allt diverse ”välfärdstjänster”) är att det finns en grundläggande infrastruktur 
bestående av fysiska kablar inom berörda fastigheter. För att kunna använda 
trådlöst WiFi så krävs det alltså att accesspunkter är anslutna via någon 
form av kabel. 
 
Trådlöst nätverk – WiFi, är dock inte enbart den lösning som behövs i de 
lokaler som är aktuella för de boende utan det behövs också fysiska 
datauttag där datatrafiken går via vanligt kablage till centrala 
kopplingspunkter. Detta har att göra med säkerhet, tillgänglighet och 
kapacitet. 
 forts. 
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Från IT enhetens sida föreslår vi en riktlinje enligt följande: 
1. I alla kommunala fastigheter byggs en passiv grundinfrastruktur (fysiskt 

kablage, fiber och eller koppar) som innebär att varje utrymme förses 
med minst 2 st fysiska datauttag. Med utrymme avses lägenheter, 
personalrum, gemensamhetsutrymmen m.m. Fastigheterna förses också 
med datauttag i tak eller lämplig plats för anslutning av accesspunkter 
för trådlöst Wifi. Beräkningar över var dessa accesspunkter ska placeras 
i förhållande till täckningsgrad och kapacitet görs av IT-enheten. 
 
Fastighetsenheten är beställare och håller i utförandet inom fastigheten i 
samverkan med IT-enheten. Fastighetsenheten reglerar sedan kostnaden 
för fastighetens grundinfrastruktur mot den verksamheten som hyr 
lokalerna via hyresavgiften. 
   

2. Den aktiva utrustningen, switchar, accesspunkter, controllers, 
konverters m.m., med andra ord funktion, hyrs sedan ut till respektive 
verksamhet som är aktuell i fastigheten eller lokalen via IT-enheten. 
Hanteringen av funktion sköts av IT-enheten på samma sätt som vi idag 
hanterar personaldatorer och kopiatorer.  
Hyreskostnaden debiteras kvartalsvis utifrån en beräknad livslängd på 
utrustningen på 5 år. 
 

Med denna riktlinje möjliggörs det rent tekniskt för hyresgäster att själva 
välja operatör för olika internetbaserade tjänster, kommunens verksamheter 
kan erbjuda boende olika former av välfärdstjänster, såsom nattkamera, 
olika former av larm samt social delaktighet. Personal får också en utökad 
möjlighet att använda digitala verktyg i sin yrkesutövning. 
 
Vad gäller motion om gratis WiFi eller inte så har inte IT-enheten några 
synpunkter på detta utan det beslutet måste fattas av respektive verksamhet. 
Vi vill bara möjliggöra att alternativen för olika lösningar går att genomföra. 
 
 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2 januari 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, § 003 
Remiss till socialnämnden 2017-02-09 
Socialnämndens beslut 2017-06-21, § 55 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-15 
Arbetsutskottets beslut 2017-08-22, § 165 
Socialnämndens beslut 2017-12-19, § 105 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 047 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jerry Karlsson (L), Maritha Bengtsson (KD), Jan-Olof Svedberg (SD),  
Ulf Abrahamsson (C) och Lennart Karlsson (-) föreslår att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag men med förtydligandet att det är Sörgårdens och 
Furugårdens äldreboenden som ska ha gratis WiFi. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
med förtydligandet att det är Sörgårdens och Furugårdens äldreboenden som 
ska ha gratis WiFi och finner det bifallet. 
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Heltidsprojekt 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att en projektledare anställs för 

heltidsprojektet. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta inriktning 2: 

Alla anställningar är heltid. Redan anställda medarbetare erbjuds 
heltidstjänster men ges möjlighet att söka tjänstledigt enligt önskemål. 
Fördelningen av tillgänglig personal hanteras via en resurspool. 
Möjliga konsekvenser 
• En bättre kvalité för dem vi är till, en bättre regelbundenhet när det 

är färre individer som arbetar per dag.  
• Bättre arbetsmiljö för personalen, en jämnare arbetsbelastning och 

möjlighet till återhämtning och utveckling av verksamheten. 
Mindre sjukskrivningar på grund av stress.  

• En mer jämställd kommun där vi som arbetsgivare ger både män och 
kvinnor samma förutsättningar. 

• Attraktivare arbetsgivare, genom att ha en mer jämställd 
organisation.  

• En initialt ökad kostnad för att täcka upp för heltidstjänster tills den 
nya organisationen är implementerad. 

3. Utredningsuppdraget angående heltid som givits av kommun-
fullmäktige ska snarast återrapporteras till kommunfullmäktige. 

 
Reservation 
Ulf Abrahamsson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för eget förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Kenth Williamsson (S) får en anteckning till protokollet enligt bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att klara kompetensförsörjningen kommande år kommer det att krävas 
att fler arbetar heltid. Att fler arbetar heltid är en del av jämställdhetsarbetet 
eftersom majoriteten som jobbar deltid är kvinnor. Kommunals nya 
kollektivavtal innebär att alla kommuner har till uppgift att ta fram en 
handlingsplan för att införa heltid för medlemskollektivet.  
Även tidigare motion angående undersökning av möjligheten att införa 
heltid ligger till grund för planeringen av ett heltidsprojekt i kommunen. 
 
 forts. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 059 2018/048 39 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Kort analys av Vaggeryds kommun 
Vaggeryds kommun är kvinnodominerad med ca 85% kvinnor och 15% 
män. Kvinnor arbetar i högre utsträckning deltid än män. Deltidsarbetande 
kvinnor finns främst inom vård- och omsorg samt inom förskola där tjänster 
annonseras på deltid. Inom verksamheter med dygnet runt verksamheter 
inom kommunen finns en vana av schemaläggning med inriktning på 
deltidstjänster. Inom skolans område är schemaläggningen uppbyggd på 
heltid men det finns möjlighet att söka tjänstledigt utöver lagstiftningen. 
Inom kommunens övriga verksamheter är det heltidsanställningar 
dominerande. 
 
Förslag till beslut 
Att genomföra ett heltidsprojekt under 3 år för att skapa de nödvändiga 
förändringar som behövs föra att kunna erbjuda heltidsanställningar inom 
områden där deltidsarbete är dominerande. En projektledare kommer att 
anställas för att stötta verksamheterna i att utveckla arbetsorganisationen. 
Heltid kan införas i organisationen på olika sätt och får olika konsekvenser. 
 
Inriktning 1 
Alla tjänster i kommunen omvandlas till heltidstjänster och nedsättning i 
tjänsten kan göras med lagstiftad tjänstledighet. Alla kommande tjänster är 
heltid. Fördelningen av tillgänglig personal hanteras via en resurspool. 
Möjliga konsekvenser 
• En bättre kvalité för dem vi är till, en bättre regelbundenhet när det är 

färre individer som arbetar per dag.  
• Bättre arbetsmiljö för personalen, en jämnare arbetsbelastning och 

möjlighet till återhämtning och utveckling av verksamheten. 
Mindre sjukskrivningar på grund av stress.  

• En mer jämställd kommun där vi som arbetsgivare ger både män och 
kvinnor samma förutsättningar. 

• Attraktivare arbetsgivare, genom att ha en mer jämställd organisation.  
• En initialt ökad kostnad för att täcka upp för heltidstjänster tills den nya 

organisationen är implementerad.  
• En del av befintlig personal kan komma att säga upp sig för dem vill 

arbeta deltid. 
 
 forts. 
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Inriktning 2 
Alla anställningar är heltid. Redan anställda medarbetare erbjuds 
heltidstjänster men ges möjlighet att söka tjänstledigt enligt önskemål. 
Fördelningen av tillgänglig personal hanteras via en resurspool. 
Möjliga konsekvenser 
• En bättre kvalité för dem vi är till, en bättre regelbundenhet när det är 

färre individer som arbetar per dag.  
• Bättre arbetsmiljö för personalen, en jämnare arbetsbelastning och 

möjlighet till återhämtning och utveckling av verksamheten. 
Mindre sjukskrivningar på grund av stress.  

• En mer jämställd kommun där vi som arbetsgivare ger både män och 
kvinnor samma förutsättningar. 

• Attraktivare arbetsgivare, genom att ha en mer jämställd organisation.  
• En initialt ökad kostnad för att täcka upp för heltidstjänster tills den nya 

organisationen är implementerad.  
 
Inriktning 3 
Alla erbjuds att en gång per år begära önskad sysselsättningsgrad. 
Fördelningen av tillgänglig personal hanteras via en resurspool. 
Möjliga konsekvenser 
• Liten skillnad från hur vi arbetar idag, inga/små förändringar i 

organisationen 
• En mer jämställd kommun där vi som arbetsgivare ger både män och 

kvinnor samma förutsättningar. 
• Attraktivare arbetsgivare, genom att erbjuda heltid.  
• En initialt ökad kostnad för att täcka upp för heltidstjänster. 

 
Att inte få möjlighet att arbeta heltid är en viktig jämställdhetsfråga vad 
gäller möjlighet att vara självförsörjande som kvinna. Att göra våra arbeten 
attraktiva för unga nyutbildade medarbetare är ytterligare ett argument för 
att införa heltid som norm ur försörjnings- men också av 
kompetensförsörjnings skäl. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att en 
projektledare anställs för heltidsprojektet och att inriktning 2 antas. 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-06 
Arbetsutskottets beslut 2018-02-14, § 031 
Kommunledningskontorets kompletterande tjänsteskrivelse 2018-02-28, 
med förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall redogör för ärendet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att utredningsuppdraget angående heltid 
som givits av kommunfullmäktige snarast ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige. 
 
Kenth Williamsson föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag att 
anta inriktning 2 och anställa en projektledare för heltidsprojektet. 
 
Vidare vill Kenth ha en protokollsanteckning angående ärendehanteringen. 
 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag 
med Kenth Williamssons tilläggsförslag, men föreslår att istället för att 
anställa en projektledare anslå resurs för projektledare. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag 
med Kenth Williamssons tilläggsförslag, men att en projektledare anställs 
på 6 månader med möjlighet till förlängning. 
 
Maritha Bengtsson (KD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
kommunledningskontorets förslag att anta inriktning 2 och att anställa en 
projektledare för heltidsprojektet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, 
kommunledningskontorets förslag med Kenth Williamssons tilläggsförslag 
om att utredningsuppdraget angående heltid som givits av 
kommunfullmäktige snarast ska återrapporteras till kommunfullmäktige, Ulf 
Abrahamssons förslag och Jan-Olof Svedbergs förslag. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller kommunledningskontorets förslag med Kenth Williamssons 
tilläggsförslag. 
 forts. 
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Omröstning begärs. Ordförande meddelar att kommunledningskontorets 
förslag med Kenth Williamssons tilläggsförslag är huvudförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
 
Ja-röst för kommunledningskontorets förslag med Kenth Williamssons 
tilläggsförslag 
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. 
 
Ordförande ställer Ulf Abrahamssons förslag och Jan-Olof Svedbergs 
förslag mot varandra  och finner att kommunstyrelsen utser Ulf 
Abrahamssons förslag till motförslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 3. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster, att bifalla 
kommunledningskontorets förslag med Kenth Williamssons tilläggsförslag. 
 
 
 
 
 

 

 



  
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun  
 
Protokollsanteckning KS 2018-03-07, § 059 
Ärende: Heltid 
 
Vi Socialdemokrater vill med en protokollsanteckning markera att ärendehanteringen varit 
bristfällig och tagit orimligt lång tid. Vårt förslag om att utreda ”Rätt till heltid” fick gehör 
2015 i Budgetberedningen och 2016 i kommunfullmäktige. Trots detta är uppdraget först nu 
på väg att genomföras. Att ett ärende av denna art tar sådan tid att genomföra är inte rimligt 
och visar att denna viktiga fråga om heltid inte varit prioriterad. Utredningsuppdraget har 
dessutom lyfts vid ett flertal tillfällen av våra ledamöter bland annat i kommunfullmäktige vid 
flera tillfällen. 
 
För Socialdemokraterna 
 
Kenth Williamsson/Gruppledare 
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Detaljplan för Södra Park 2:1, Götarps Hage, 
Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ta detta granskningsutlåtande som sitt eget 
och göra de redaktionella ändringar och kompletteringar som föreslås samt att 
anta detaljplanen. 
 
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 standard förfarande.  
 
Detaljplanen har varit ute på granskning 2018-01-02 t.o.m. 2018-01-31.  
Inkomna synpunkter finns redovisade i en samrådsredogörelse daterad 
2017-12-06. 
 
Beslutsunderlag 
Gransknings utlåtande 2018-02-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 
Miljö- och byggnämnden 2015-05-27 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad2018-02-01 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 034 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Karlsson (-) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. Noteras att Lennart vill att arbetsnamnet blir Nestors. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla  arbetsutskottets förslag  
och finner det bifallet. 
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Detaljplan för del av Karlsborg 1-2, Vaggeryds tätort, 
Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet och de redaktionella 
ändringar den förordar samt besluta om att anta detaljplanen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-0228 § 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 
Gransknings utlåtande daterad januari 2018. 
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 daterad 2018-01-11 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 035 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Kommunal energi- och klimatrådgivning – Samverkan 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

1. Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning mellan Habo, 
Jönköping, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner 

2. Aktieöverlåtelseavtal avseende köp av aktier i Kommunal 
energirådgivning i Vätterbygden AB 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande samverkan om energi- och klimatrådgivning i bolagsform 
mellan Habo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner 
föreslås på grund av förändrade statliga stödbelopp, administrativa 
kostnader samt Energimyndighetens förändrade syn på driftsformen bolag 
överföras till kommunal regi. Formen för den fortsatta samverkan mellan 
kommunerna regleras i särskilt upprättat samverkansavtal. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-12-27 Jönköpings kommun, samt samverkansavtal 
om energi- och klimatrådgivning mellan Habo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö 
och Vaggeryds kommuner 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-02 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 036 
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Länsstyrelsen Östergötland, begäran om yttrande om 
gruppstation för vindkraft inom fastigheterna Byarum-
Boarp191 m.fl. i Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott 
för fortsatt beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
BayWa.re (Bolaget) lämnade in en ansökan (daterad 2017-06-22) om 
uppförande och drift av en vindbruksanläggning i Vaggeryds kommun, 
”Vaggeryds vindbrukspark”. Ansökan omfattar totalt 27 vindkraftverk i ett 
område beläget ca 2,5 km väst och nordväst om Skillingaryds samhälle och 
ca 3 km väster om Vaggeryds samhälle, se bilaga 1. 
 
Kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk 
För att Länsstyrelsen (i detta fall Miljöprövningsdelegationen i 
Östergötland) kunna ge tillstånd till en etablering av vindkraftverk krävs att 
kommunen tillstyrker etableringen. Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan 
vid tillståndsprövning av vindkraftverk (även kallat kommunalt veto) 
regleras i 16 kap 4 § miljöbalken.  
Syftet med den kommunala tillstyrkan är att kommunen ska behålla ett 
inflytande över användningen av mark- och vattenområdena i kommunen. 
Kommunens beslut om tillstyrkan innebär en bedömning av om den aktuella 
vindkraftsetableringen kan anses utgöra en lämplig mark- eller 
vattenanvändning sett ur ett långsiktigt perspektiv. 
Kommunens ställningstagande ska motiveras och vara grundat på vad som 
anges i en översiktsplan, vindbruksplan eller annat planeringsunderlag som 
rör markanvändningsfrågor.  
 

Motivering av beslut 
Stort opåverkat område 
I Vaggeryds kommuns översiktsplan 2012 (laga kraft 2014-04-28) finns ett 
område mellan Nyholm och Bondstorp som pekas ut som ”stort opåverkat 
område”.  

 forts. 
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I översiktsplanen framgår att ”I Vaggeryds kommun och i Jönköpings län 
finns få områden som kan anses vara tysta och opåverkade av buller från 
stora vägar. Vaggeryds kommun anser att tysta opåverkade områden med 
lägre exploateringsgrad som detta är värda att bevara. Områdets värde 
ligger i att det är vildmarkslikt och glest befolkat.”            
 
Vaggeryds kommun anser att bevarandet av områdets karaktär är svårt att 
förena med exploatering av vindkraft.  
I ansökningshandlingarna för Vaggeryds vindbrukspark är 15 av de 27 
vindkraftsverken placerade inom eller i anslutning till det område som i 
översiktsplanen pekats ut som ett ”stort opåverkat område”, se bilaga 1. 
Vaggeryds kommun anser att de 15 vindkraftverk som är placerade inom det 
”stora opåverkade området” kommer att påverka områdets karaktär på ett 
sätt som gör att dess värde kommer att gå förlorat.  
Om Bolaget inkommer med en reviderad ansökan eller annan placering av 
dessa vindkraftverk kan kommunen ompröva sitt beslut om tillstyrkan.     
 

Beslutsunderlag 
Ansökan om tillstånd för Vaggeryds vindbrukspark, 2017-06-27, 
Länsstyrelsens dnr 551-7337-17, Vaggeryds kommuns dnr KS 2016/067 
Vaggeryds kommuns översiktsplan 2012, laga kraft 2014-04-28 
Tjänsteskrivelse Beslut om tillstyrkan för Vaggeryds vindbrukspark,  
 daterad 2018-02-01 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-01 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 037 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för fortsatt beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för fortsatt 
beredning och finner det bifallet. 
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Grön handlingsplan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen åtar sig att genomföra de åtgärder 
som är markerade med JA i tabell 1. (Bilaga) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har i samverkan med länets aktörer arbetat fram en Grön 
handlingsplan för Jönköpings län. Handlingsplanen är resultatet av ett 
samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram 
1) regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 
2) handlingsplan för grön infrastruktur och 
3) åtgärder för att nå friluftsmålen. 
 
Remissförslaget innehåller 35 åtgärder varav 14 åtgärder vänder sig till 
länets kommuner och 1 åtgärd till de kommunala bostadsbolagen. 
Grön handlingsplan har sänts på remiss till Tekniska utskottet, Kultur- och 
fritidsförvaltningen, Miljö-och byggnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden VSBo samt kanslienheten och fastighetsenheten. 
De interna remissvaren har sammanställts och resulterat i att kommunen 
föreslås svara ja respektive nej på föreslagna åtgärder i tabell 1. 
 
Beslutsunderlag 
Kort version av Grön handlingsplan, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Underlag för svar på remiss Grön handlingsplan, 2018-02-01 
Remissvar från BUN, 2018-01-09 
Remissvar från Kultur- och fritidsnämnden (muntligt) 
Remissvar från Miljö- och byggförvaltningen (e-post) 
Remiss svar från Tekniska utskottet 2018-02-09 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-01 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 038 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 

 forts. 
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Åtgärdsnummer, sida Åtgärdsnamn 
Avser åta sig åtgärden 
(Ja/Nej) 

Miljömål Levande sjöar och vattendrag 

1, s.12 Åtgärda vandringshinder för fisk och utter i det 
kommunala vägnätet 

NEJ, vi avser göra en 
egen åtgärd 

Levande skogar 

2, s.18 Hänsyn till friluftsliv i kommunala 
skogsbruksplaner 

NEJ, detta är redan 
genomfört 

3, s.19 Öka andelen lövskogar på kommunägd mark JA 

God bebyggd miljö 

2, s.32 Ekosystemtjänster för kommunala 
bostadsbolag  

NEJ, vi avser göra en 
egen åtgärd 

3, s.33 Utbildning om planering och skötsel av 
kommunernas ruderatmarker, gräsytor eller 
andra ”stadsmarker” 

JA 

 

5, s.35 Tillgängliggör friluftsliv och friluftsområden för 
fler 

NEJ, vi avser göra en 
egen åtgärd 

Ett rikt djur och växtliv 

1, s.38 Tvärsektoriella forum för gröna 
infrastrukturfrågor inom kommunerna ”Så blir 
din kommun en bra GI-kommun” 

NEJ 

 

6, s.44 Frihuggning av skyddsvärda träd JA 

8, s.47 Information om medel att söka NEJ 

9, s.49 Använda framtagna kunskapsunderlag som 
prioriteringsunderlag i naturvårdsarbetet 

JA 

12, s.53 Främja barn och ungas tillgång till friluftsliv JA 

14, s.56 Öka kunskapen om allemansrätten JA 

16, s.59 Organisation och ansvar för ett utvecklat 
friluftsliv 

JA 

17, s. 61 Genomför friluftsaktiviteter riktade mot barn 
och ungdomar 

JA 

18, s.63 Kartläggning av socialt viktiga naturområden JA 
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Finansiering av laddstolpar för elfordon vid 
Skillingehus   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Uppföra och installera tre icke-publika laddstolpar utanför Skillingehus 
för att möjliggöra laddning för kommunkoncernens elfordon. 

2. Laddstolparna och installationsarbetet (installation, grävning, 
arbetskostnad samt återställning) finansieras med beviljat bidrag från 
Naturvårdsverket (Klimatklivet 95 000 kr) och resterande del 
finansieras med de ekonomiska medel som i strategisk plan och budget 
2018-2020 är avsatta till utbytet av fordon. 

3. För att underlätta anställda och besökare att använda elbilar får 
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en utbyggnadsstrategi 
för att möjliggöra laddning av elfordon för dessa grupper. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I Vaggeryds kommuns miljöprogram finns ett antaget mål om att vi till 2020 
ska ha 50 % fossilfria fordon och 75 % miljöbilar i kommunkoncernen. 
Utbytet till fossilfria fordon utgörs i dagsläget av i princip enbart elbilar 
eftersom tillgång på t ex biogas saknas.  
 
Behovet av laddplatser för kommunkoncernens egna fordon är stort och 
behovet kommer att öka under de närmaste åren. De elbilar som i dagsläget 
utgår från Skillingehus laddar antingen i motorvärmaruttag (ca 8-12 timmars 
laddningstid) eller i laddstolpen vid Hemköp (en publik laddstolpe med 
avsikt att hållas öppen för allmänheten). Enligt rekommendationer från 
Elsäkerhetsverket ska laddning av elfordon inte ske i vanliga eluttag och 
laddstolpen vid Hemköp är publik vilket innebär att den primärt är till för 
allmänheten och inte kommunkoncernens fordon. Under 2018 kommer ca 7-
8 elbilar utgå från Skillingehus. Dessa 7-8 elbilar tillhör Tekniska kontoret, 
Socialförvaltningen, Miljö- och byggförvaltningen samt 
kommunledningskontorets bilpoolsbilar.  
 
 
       
                                                                                                   forts. 
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En ansökan om bidrag från Naturvårdsverket (”Klimatklivet”) har lämnats 
in och beviljats (2018-01-24) avseende uppförande och installation av tre 
icke-publika laddstolpar för kommunens fordon (6 laddpunkter) utanför 
Skillingehus. De sökta laddstolparna är s k semi-snabba laddare och laddar 
8-9 mil i timmen. Bidrag har beviljats på 50 % (95 000 kr) av den beräknade 
kostnaden (190 000 kr). Resterande del av den beräknade kostnaden får 
kommunen bekosta.   
Förslaget är att delar av de ekonomiska medel på 250 000 kr som avsatts för 
att stötta utbytet av kommunkoncernens fordon används. Några andra medel 
finns inte avsatta som kan täcka kostnaden av laddstolpar. Att få laddstolpar 
på plats utanför Skillingehus är nödvändigt för att kunna försörja de elbilar 
som utgår från Skillingehus. Laddstolparna kommer att kunna användas av 
alla förvaltningar.  
 
Konsekvensanalys 
Konsekvensen av att inte snarast uppföra laddstolpar vid Skillingehus, med 
hjälp av de bidragsmedel som beviljats, blir att laddningsmöjligheten för 
kommunkoncernens elfordon avsevärt försvåras och inköp/leasing av elbilar 
som planeras riskerar att fördröjas eller inte bli av. Laddstolpen vid Hemköp 
kommer i så fall att nyttjas av de 7-8 elbilar som utgår från Skillingehus och 
i princip ockuperas av kommunkoncernens fordon, vilket gör att den publika 
laddstolpen inte kommer kunna hållas öppen för allmänheten. Laddning i 
motorvärmaruttag kräver att bilarna laddas över natten (ca 10 timmar) för att 
bli fulladdade vilket inte är lämpligt  då fordonen används flera gånger 
under dagen och snabbt behöver kunna laddas.   
 
Parallellt med arbetet att upprätta laddstolpar vid Skillingehus pågår även ett 
arbete med att lokalisera andra kommunala verksamhetsplatser som har 
behov av laddplatser. Andra platser som inom kort är i behov av laddplatser 
är t ex hemtjänsten i Vaggeryd och Furugården. På längre sikt är det även 
aktuellt med Fenix, parkeringen vid sim- och sporthallen i Vaggeryd m m. 
Förslagsvis kan de resterande medel som är avsatta till utbyte av fordon 
användas till att stötta socialförvaltningen och ev andra förvaltningar som 
köper in elfordon med att sätta upp laddinfrastruktur på de platser där deras 
elbilar utgår ifrån.   
  
 
                                                                                                           forts. 
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Slutsats 
Arbete med att byta ut kommunkoncernens fordon till elbilar har påbörjats 
och tagit fart. Kostnaden att byta till en elbil är något högre än de bilar som 
vi äger/leasar i dagsläget men det är inte ett stort problem sett till 
förvaltningarnas pågående och planerade utbyten. Problemet är att det 
saknas laddinfrastruktur både vid Skillingehus och vid andra kommunala 
verksamhetsplatser. Att få laddinfrastruktur på plats är nödvändigt för att 
kunna få en fungerande elfordonsflotta och öka antalet elbilar kommande år.   
 
Beslutsunderlag 
Beslut om stöd från Klimatklivet, 2018-01-24 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-01 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 040 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet  
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Kommunalt stöd 2018 och verksamhetsrapport 2017, 
Skillingaryd- Vaggeryd Internationella Vänner 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och redovisning av 

ekonomiskt utfall för Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella 
Vänner 2017. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Skillingaryds- och Vaggeryds  
Internationella Vänner får 120 000 kronor i kommunalt stöd för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Internationella Vänner har ett brett utbud av aktiviteter och arbetar för att 
bredda verksamheten för att möte behov där de uppstår. I och med 
samarbetet kring asylsökande ensamkommande som fyllt 18 år blir samröret 
med kommunen än större.  

Föreningen har haft kommunalt stöd under 2015, 2016 och 2017 och 
ansöker nu om samma belopp för 2018. 

Föreningen har inkommit med en verksamhetsberättelse och redovisning av 
ekonomiskt utfall för Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner 
2017. 

Bakgrund 
Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner startade år 2010 som 
ett integrationsprojekt med stöd av Leader Västra Småland och har sedan 
2015 haft kommunalt stöd.  

Internationella Vänner jobbar främst med integration på individnivå, att inte 
skapa nytt utan att se till att alla får plats i kommunens föreningar med 
mera. De har ett brett utbud av aktiviteter och har under 2017 breddat sin 
verksamhet genom att intensifiera arbetet ute på Yxenhaga med stöd från 
Länsstyrelsen. Om en ansökan om stöd från Folkhälsomyndigheten går 
igenom kommer Internationella Vänner att fördjupa sitt engagemang i 
Vaggeryds Kommun ytterligare genom prova-på-aktiviteter tillsammans 
med idrottslivet riktat till barn och unga.  

                                                                                                            forts. 
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Internationella Vänner är även en av de främsta samarbetsparterna i det nya 
boendet på Berget för asylsökande ungdomar som fyllt 18 år.  

Detta samarbete ger än fler kontaktpunkter vilka i sin tur bidrar till att 
förenkla kommunikationen och dialogen med kommunen. Genom sitt arbete 
är Internationella Vänner en del i integrationsdelmålet ’Del av samhället’. 
Grundfinansieringen tillsammans med det extra bidrag som Internationella 
Vänner får för att arbeta med EKB 18 plus är en förutsättning för att 
föreningen ska kunna fortsätta sina ordinarie verksamheter i kommunen 
samt klara av det utökade ansvar de har åtagit sig för målgruppen.  
 
Beslutsunderlag  
Verksamhetsrapport 2017, Skillingaryd- Vaggeryd Internationella Vänner 
inkommen skrivelse 2018-01-08 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-30 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 042 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Medborgarcafé – Uppdrag till kommunledningskontoret 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner alternativ I i modifierad form. Det är en 
ledamot från varje parti representerat i kommunfullmäktige som deltar. 
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ansvarar för 
upplägget och innehållet när det hålls ett medborgarcafé. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet har genom beslut KSAU 20161019 §201 (Dnr 2016/222)  
givit kommunlednings-kontoret i uppdrag att starta ett arbete med att ge  
förutsättningar för att starta ett medborgarcafé, och som förtecken titta på  
Sävsjö kommun. 
 
Beslutet grundade sig på ett förslag från ordförande Gert Jonsson (M) att ge 
kommunlednings-kontoret i uppdrag att starta ett arbete med att ge förut- 
sättningar för att starta ett medborgarcafé.  
 
Med medborgarcafé menade man i förslaget att medborgarna i Vaggeryds  
kommun ges tillfälle att två gånger per år möta två ledamöter från partier  
som är representerade i kommunfullmäktige. Medborgarcafé skulle med  
fördel flyttas runt i kommunen och tanken var att medborgarna under  
caféliknande omständigheter träffar sina förtroendevalda och ges möjlighet  
att ställa frågor och föra fram synpunkter. 
 
Kommunledningskontoret har kontaktat Sävsjö kommun angående deras  
arbete med medborgarcafé, samt frågat andra kommuner hur man arbetar  
med medborgardialog och möten med invånare. . Inspiration har även  
hämtats hos SKL genom bl.a. http://www.dialogguiden.se/. 
 
Samtidigt har det digitala dialogverktyget Min kommun testats. Min kommun 
har tagits fram i samarbete med offentlig sektor för att underlätta för invånare  
att delta digitalt, och samtidigt skapa förutsättningar för offentlig sektor att  
hantera dialogen på ett strukturerat och rättssäkert sätt. Dialogverktyget har  
både använts som en del av processen för arkitekttävling Östra strand, samt  
som förankring av förslag kring skolans nya lokalplan. Båda testerna har  
uppnått ett för syftet bra resultat. 
 
 forts. 
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Med anledning av detta uppdrag har kommunledningskontoret gjort en  
mindre analys av vilka metoder som idag används för dialog med  
invånarna och vad som saknas, vilka olika nivåer som är möjliga för dialog  
under 2018 och 2019 samt lyft fram en enklare konsekvensanalys av olika  
alternativ för genomförande. 
 
Kommunledningskontoret har analyserat metodik för medborgardialog i  
olika nivåer: 
 

1. Medborgarcafé på varje ort – frågeställningar direkt kopplat till orten 
2. Medborgardialog för ett särskilt projekt eller tema (ex. Östra strand). 
3. Medborgardialog och möten löpande med aktuella ämnen på en fast  

fysisk plats. 
4. En strategi för medborgardialog för ökad delaktighet och ett  

demokratiskt samhälle. 
 
Kommunledningskontorets slutsats är att medborgarcafé som koncept är  
genomförbart, men att det behöver kombineras med en trygg men enkel  
struktur för medborgardialog som är både rättssäker i relation till data- 
skyddsförordningen, och samtidigt tillgänglig fysiskt och digitalt för olika  
målgrupper. Slutsatsen är också att uppstartade tester med medborgardialog  
behöver fortsätta och att det krävs en långsiktig strategisk satsning. 
 
Kommunledningskontoret föreslår 3 genomförbara alternativ till fortsatt  
arbete. 

I. Medborgarcafé på en plats 2018 (ex. Hok) och resterande 2019  
(efter val 2018). Parallellt fortsätter Kommunledningskontoret att  
utveckla Medborgardialog enligt nivå 2 (olika projekt/teman),  
nivå 3 (utreda fysisk plats) och återrapporterar effekten av  
utvecklingen/ tar upp eventuella beslutsförslag till kommunstyrelsen.  
Resultatet förväntas ge input till en långsiktig strategi enligt nivå 4. 

II. Satsning på en långsiktig strategi, endast enstaka test av nivå 1 och 2,  
d.v.s. ett medborgarcafé och 1-2 projekt för dialog. Istället läggs tiden  
på att ta reda på vilket sätt som Vaggeryds kommuns invånare och  
politiker behöver mötas för att uppnå framtidens krav på delaktighet,  
och vilka metoder som passar syftet bäst. 

III. Parkerat arbete resterande 2018, återtas igen 2019. Inget  
medborgarcafé 2018, övrig medborgardialog endast om det krävs,  
ex en detaljplan. 

 forts. 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 067 2016/222 57 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 § 201 2016/222 
Svar på uppdrag Medborgarcafe KSAU 14 feb 2018 
Presentation Medborgarcafe KSAU 2018-02-14 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 045 
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Ändring av sammanträdestider för kommunstyrelsen 
7 juni 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att flytta kommunstyrelsens sammanträde den  
7 juni till 5 juni. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag att kommunstyrelsens sammanträde flyttas från den 7 juni 
till 5 juni eftersom det är Entreprenörsregionens årsstämma 7-8 juni. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 050 
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Utredning – Budgetavvikelse Vattenverk 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner utredningsrapporten ”Utredning 
budgetavvikelse vattenverk” 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören fick 2017-08-16 i uppdrag av kommunstyrelsen att 
utreda och belysa ärendets hantering avseende budgetavvikelse 
vattenverket. Både internt i tekniska förvaltningen och externt mot berörda 
konsulter och annan expertis. Syftet var att säkerställa kvalitet och 
kostnadseffektivitet och att politiken i ett tidigare skede får rätt underlag för 
ställningstagandet.” 
 
I uppdraget till kommundirektör ingår också att till kommunstyrelsen 
återkomma med förslag för att undvika liknande avvikelser i framtiden. 
 
Utredningen har efter beställning genomförts av WSP Samhällsbyggnad i 
Jönköping. 
 
Att låta en utomstående analysera genomförd upphandling av vattenverket 
har varit lärorikt och medfört förbättrad förståelse för upphandlingens alla 
delar.  
 
Det är svårt att nå exakthet mellan första begäran i en budgetprocess och 
kostnaden för färdigbyggd anläggning, eftersom den första uppskattade 
kostnaden utgår från erfarenhetsutbyte. Detta medför att första 
kostnadsindikationen är gamla uppgifter från redan byggda anläggningar. 
En större uppräkning av kostnaderna borde användas på kända historiska 
anläggningar.  
 
Att veta vilka delar som ingår i angiven kostnader är viktigt. Likvärdigheten 
i kostnaden för olika byggda anläggningar har stor betydelse. Är det 
byggkostnad, byggkostnad inkl. förstudie, total byggkostnad inkl. 
byggherrekostnader osv. Ofta är det byggkostnaden exkl. tilläggsarbeten 
som är en allmänt känd kostnad, alltså själva anbudet för byggnation. 
Materialval har betydelse för kostnadsnivån. 
 
 
 
                                                                                                   fort. 
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Rådande konjunktur och avsaknad av konkurrens har den enskilt största 
prispåverkan på anbudet. I praktiken ska man vara restriktiv med att ställa 
höga upphandlingskrav när marknaden är begränsad i en högkonjunktur. Att 
förutspå rådande marknadsläge några år innan byggnation genomförs kan 
vara svårt. Kommunens budgetprocess kräver framförhållning. I större 
projekt kan projektorganisationen förstärkas med fristående sakkunnig 
person med helhetssyn utifrån kostnader och målsättning för bättre 
förståelse av slutkostnad.  
 
Syftet att få anläggningen säkerhetsklassad är att få hjälp att skydda 
anläggningen vid större hot och att inte sprida känslig information 
(vattenverkets styrning, process och uppbyggnad) utanför vår kontroll. 
Avsikten var att skydda våra abonnenter från större attentat, vi har en möjlig 
målpunkt genom försvarets anläggningar i kommunen. I och med 
prekvalificeringsupphandlingen fick endast antagna anbudslämnare 
tillgången till känslig information. Vid ett öppet förfarande sprids alla 
handlingar och ritningar utan någon selektering utanför vår kontroll. Att 
efter upphandlingen begära anläggningen säkerhetsklassad skulle vara 
ganska omotiverat. Vår bedömning var att kvalificerade anbudslämnare som 
också bygger denna typ av anläggningar inte har någon vinning av att lämna 
känslig information vidare. I praktiken lämnar vi aldrig ut några handlingar 
som ingående beskriver ett vattenverk vid en begäran. 
 
Beslutsunderlag 
Utredningsrapport ”Utredning budgetavvikelse vattenverk”. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-01 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 048 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall redogör för ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte utöka området i programmet på 

grund av att en utökning inte ligger inom projektet: avsatt budget, 
genomförda naturvärdesinventeringar, landskapsinventeringar etc. 
Dessutom ägs stora delar av marken söder om reningsverket av 
Fortifikationsverket. 

 
2. Kommunstyrelsen godkänner slutversion av utvecklingsprogram för 

vattennära mötesplatser längs Lagan efter ändring av alternativ väg 
Duveled/Götarp, och överlämna det till kommunstyrelse för 
fastställande. 

 
3. Kommunstyrelsen godkänner att en arbetsgrupp för samverkan kring 

utvecklingsprogrammet bildas mellan tekniska kontoret, kanslienheten, 
kultur- och fritidsförvaltningen, samt ungdomsrådet, där tekniska 
kontoret är sammankallande.  

 
4. Tekniska utskottet får begära medel för genomförande av programmets 

strategier och kommande åtgärder i kommande budgetprocesser. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser vid Lagan 
har tagits fram. Utvecklingsprogrammet ska vara underlag för kommande 
åtgärder och aktiviteter för att synliggöra och tillgänglighetsförbättra Lagan 
genom Vaggeryds kommun enligt kommunstyrelsens mål. 
Utvecklingsprogrammet har skickats till berörda förvaltningar och externa 
intressenter. Ändringar och kompletteringar har implementerats i en slutlig 
version av utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser längs Lagan.  
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 § 74 att godkänna föreslagna plan, 
dnr TU 2016/066. 
Tekniska utskottets beslut 2016-10-20 § 89 att godkänna information och 
uppdaterad plan. 
Tekniska utskottets beslut 2017-05-09 § 45 information om utredningen 
kring att synliggöra och tillgänglighetsförbättra Lagan. 
 
 forts. 
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Tekniska utskottets beslut 2017-06-13 § 60 om att skicka 
utvecklingsprogrammet på remiss. 
Tekniska utskottets beslut 2017-08-24, dnr TU 2016/066 
om godkännande av remisshandling Utvecklingsprogram för vattennära 
mötesplatser längs Lagan med vissa redaktionella ändringar.  
Tekniska utskottets beslut 2017-10-24 § 97 om slutversion av 
utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser läng Lagan. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08 § 223 om återremiss av 
utvecklingsprogrammet. 
Tekniska utskottets beslut 2017-11-28 § 111 om slutversion av 
utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser läng Lagan. 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-23, § 003 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) och Jerry Karlsson (L) föreslår att kommunstyrelsen 
bifaller tekniska utskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla tekniska utskottets 
förslag och finner det bifallet. 
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Samverkan gällande överförmyndarverksamhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner svaret till Gislaveds kommun gällande 
överförmyndarverksamhet, att Vaggeryds kommun tycker att modellen med 
ett gemensamt kansli fungerar väl men ser i dagsläget inget behov av en 
gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Gislaveds kommun har kommunfullmäktige tillsatt en tillfällig 
beredningsgrupp, s.k. parlamentariska kommittéen, för att införskaffa 
underlag till kommunfullmäktige inför den nya mandatperioden.  
Parlamentariska kommittén har bett kommunstyrelsen att lyfta frågan om en 
gemensam överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsen tillönskar svar från 
GGVV-kommunerna gällande överförmyndarsamarbetet, och en gemensam 
överförmyndarnämnd.  
 
Idag har GGVV kommunerna ett samarbete gällande ett gemensamt 
överförmyndarkansli men inte en gemensam överförmyndarnämnd.  
Vaggeryds kommun tycker att modellen med ett gemensamt kansli fungerar 
väl men ser i dagsläget inget behov av en gemensam överförmyndarnämnd.  
 
Beslutsunderlag 
Brev om samverkan daterat 31 oktober 2017  
Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen i Gislaved 2017-11-22 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-15 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-22, § 066 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall och överförmyndare Kenth Williamsson 
redogör för ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Revisionsrapport – Granskning av kommunens arbete 
med bostadsförsörjning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner svaret på Granskningen av kommunens arbete 
med bostadsförsörjningen med följande kompletteringar: 

Kommunstyrelsen ser över regler, ansvar och processer. Dessutom pågår  
en översyn av plankommitténs roll. Allt detta för att tydliggöra och skapa 
bättre framförhållning i bostadsförsörjning. Kommunen önskar även ett 
bättre samarbete med Länsstyrelsen, för att underlätta processen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Deloitte AB har med uppdrag från kommunens revisorer granskat 
kommunens arbete med bostadsförsörjning. 
 
En rapport har upprättats och revisorerna har begärt kommunstyrelsens svar 
på rapporten. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat ett svar på granskningsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-15 
Missivbrev, Granskning av kommunens arbete med bostadsförsörjning 
Revisionsrapport – Granskning av kommunens arbete med 
bostadsförsörjning Vaggeryds kommun 
Svar på Granskningen av kommunens arbete med bostadsförsörjning 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-22, § 055 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 073 2018/067 65 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Plankommittén som del av kommunstyrelsens 
förmiddagsinformation 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den parlamentariska 

gruppens förslag Plankommittén som del av kommunstyrelsens 
förmiddagsinformation, exempelvis vart 3:e kommunstyrelse. 

 
2. Plankommitténs nya struktur startar på kommunstyrelsen den 4 april, 

förmiddag. 
 
3. Tidigare plankommitté utökas med kommunstyrelsens ledamöter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den Parlamentariska gruppen föreslår plankommitténs möte som del  
av kommunstyrelsens förmiddagsinformation exempelvis vart 3:e 
kommunstyrelse. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Parlamentariska gruppen 2018-01-17 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-22 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-22, § 067 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jerry Karlsson (L) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 
 

§ 074 2018/005 66 
 
 
 
 

Justering    Exp:  Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 

Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen informeras om följande: 

1. Utvecklingen kring Stigamo/LogPointområdet 

2. Ärendehanteringsprocessen 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 075 2018/004 67 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 
1. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, protokoll från 

förbundsstyrelsen 2018-02-05    
2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, beslut 2018-01-19,  

Tillstånd till kameraövervakning, MTR Express (Sweden) AB 
3. Skrivelse från styrelsen Majken och Rolf Grenthes stiftelse,  

val av ledamöter i styrelsen för 2019-2021   
4. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-01-31, § 6,  

Föreningarna Movalla respektive Vaggeryds IP –  
Avskrivning av 2016 års skulder till kommunen   

5. Migrationsverket, Missiv 2018-02-15, 195 miljoner som ska  
hjälpa ensamkommande att stanna kvar i kommunen betalas  
ut i februari 2018 

6. Migrationsverket, Information om avveckling av tillfälliga 
boendeplatser – etapp 4 

7. Tekniska utskottets beslut 2018-01-23, § 018, Internkontroll 2017 
8. Årsrapport 2017 – Patientnämnden i Region Jönköpings län  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-27 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 076 2018/003 68 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av 
delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande. 
1. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,  

beslut 2017-12-27 dnr TU 2017/005 
2. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,  

beslut 2018-01-09, 2018-01-11, 2018-01-22, 2018-01-25  
dnr TU 2018/004 

3. Upplåtelse av torgplatser, tekniska kontoret, beslut 2018-02-21,  
2018-01-26 dnr TU 2018/005 

4. Grävtillstånd, tekniska kontoret, beslut 2018-01-17, 2018-02-21  
dnr TU 2017/011 

5. Grävtillstånd, tekniska kontoret, beslut 2018-01-12, 2018-01-17  
dnr TU 2018/008 

6. Landsbygdsbelysning, tekniska kontoret, beslut 2018-01-11,  
2017-12-21 dnr TU 2017/009 

7. Landsbygdsbelysning, tekniska kontoret, beslut 2018-01-04  
dnr TU 2018/009 

8. Anläggningsavgift VA, tekniska kontoret, beslut 2018-01-10,  
2018-01-23 dnr TU 2018/010 

9. Strandskyddsdispens, miljö- och byggnämnden,  
beslut 2017-12-19 § 216, 2017-12-19 § 220 

10. Brandskyddskontroll, räddningstjänsten, Föreläggande nr 2 efter 
efterkontroll från brandskyddskontrollant,  
beslut 2018-01-08 dnr Rtj 2017-000044 
beslut 2017-11-27 dnr Rtj 2017-000045 
beslut 2017-11-29 dnr Rtj 2017-000046 
beslut 2018-01-08 dnr Rtj 2018-000006 
beslut 2018-01-08 dnr Rtj 2018-000008 
beslut 2018-01-08 dnr Rtj 2018-000009 
 

Beslutsunderlag 
Liggare för delegationsbeslut 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 077 2018/001 69 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2018-01-24, 2018-02-14, 

2018-02-22 
2. Tekniska utskottet, protokoll 2018-01-23, 2018-02-09 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23 
 
 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 078 2018/080 70 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Ansvarig för rapportering till Energimarknads-
inspektionen avseende Vaggeryds elverks 
elnätsverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Rikard Larsson XXXXXXXX-XXXX utses av kommunstyrelsen i 
Vaggeryds kommun att ansvara för rapportering till 
Energimarknadsinspektionen avseende kommunens elnätsverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Före detta kommundirektör Bengt-Olof Magnusson har varit ansvarig för 
inrapportering till Energimarknadsinspektionen avseende kommunens 
elnätsverksamhet. Eftersom han slutat sin tjänst behövs en ny ansvarig för 
rapporteringen utses för att lagstadgade inrapporteringar ska kunna göras. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2018-02-26 från Rikard Larsson, VD Vaggeryds Energi AB 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 079 2018/006 71 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ny ersättare i tekniska utskottet och ny ersättare 
i förhandlingsdelegationen för återstående del av 
mandatperioden 2015-2018  
(fyllnadsval efter Berry Lilja (S)) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till ny ersättare i tekniska utskottet utses 

Tommy Ottosson (S) 
Byarum Grytås 1 
567 92 Vaggeryd 
 
Till ny ersättare i förhandlingsdelegationen utses 

Annelie Borgström (S) 
Västra Järnvägsgatan 7 
568 31 Skillingaryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berry Lilja (S), Dammgatan 35, 567 31 Vaggeryd har avsagt sig och 
entledigats från uppdraget, som ledamot i kommunstyrelsen samt de 
uppdrag som följs därav från och med 2017-07-01, varför ny ersättare för 
honom måste utses som ersättare i tekniska utskottet och ersättare i 
förhandlingsdelegationen. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Berry Lilja (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29, § 079 
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