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Godkännande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommande ärenden: 
- Marktaxor 2019 
- Taxa del av Gärahov 2:1 
- Elektrifiering av Y:et och Båramoterminalen 
- Målprognos delår 2018 
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Beslut om granskning – Vindbruksplan Vaggeryds 
kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
- Skrivningen i vindbruksplanen om 35 dB(A) ersätts åter med 40 dB(A). 

- Kommunstyrelsen beslutar att efter justering av text och kartmaterial i 
enlighet med kommunens särskilda utlåtande i kombination med de 
justeringar som scenario 1a innebär ställa ut vindbruksplanen på nytt 
enligt scenario 1a. 

 
Protokollsanteckning 
Kenth Williamsson (S) får följande anteckning till protokollet: 
Kartorna som betecknas Scenario 1a-3b är bara beräkningar som visar 
områden på 700, 1000 och 1500 m från bebyggelse. Det som bestämmer 
områdenas storlek är fastställt avstånd till bebyggelse, avstånd gånger 
vindkraftverk och dB(A). 
 
Sammanfattning av ärendet  
Vindbruksplanen har ställts ut för samråd under tiden 3 juli 2017 t.o.m.  
6 september 2017. Under samrådstiden har det getts tillfälle för 
myndigheter, kommuner, privatpersoner, företag, föreningar och politiska 
partier att skriftligen lämna synpunkter. Inkomna synpunkter under 
samrådet har redovisats och bemötts i en samrådsredogörelse. 
 
Vindbruksplanen har sedan samrådet justerats, kompletterats och ställts ut 
under tiden 19 mars 2018 t.o.m. 14 maj 2018. Även under utställningstiden 
har berörda myndigheter och allmänheten haft möjlighet att lämna 
synpunkter. 
 
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-06-13, § 166 
återremitterades därför ärendet till kommunledningskontoret för att på nytt 
belysa och redovisa vilka konsekvenser respektive buffringsavstånd för  
700 meter, 1 000 meter respektive 1 500 meter har. 
 
Bilaga 1) Analys inför det fortsatta arbetet med vindbruksplanen,  
daterad 2018-09-08, redovisar konsekvenserna för sex olika 
buffringsscenarier gentemot tidigare ställningstaganden i kommunens 
översiktsplan, kommunala och regionala miljömål. Varje scenario har 
dessutom ställts i relation till hur mycket vindenergi planeringsberedskapen 
i de olika scenarierna teoretiskt möjliggör. 
 forts. 
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För samtliga sex alternativ föreslås att skrivningen om 35 dB(A) åter 
korrigeras till det som är rättspraxis idag, nämligen 40 dB(A). Oavsett vilket 
scenario som väljs bör vindbruksplanen skickas ut på en förnyad utställning. 
Detta eftersom samtliga scenarier innebär en väsentlig ändring gentemot 
utställningshandlingen. 

Beslutsunderlag  
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-09-10 
- Förtydligande till tjänsteskrivelse inför KSAU 2018-09-19 
- Bilaga inför KSAU 2018-09-19 Reflektioner från Nationell 

vindkraftsamordnare avseende det fortsatta arbetet med Vaggeryds 
vindkraftsplan 

- Särskilt utlåtande daterad 2018-09-08 
- Bilaga 1 Analys inför det fortsatta arbetet med vindbruksplanen, 

daterad 2018-09-08 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Konsult Eva Djupfors redogör för ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att: 
Skrivningen i vindbruksplanen om 35 dB(A) kvarstår. 
Kommunstyrelsen tar beslut om att efter justering av text och kartmaterial ange 700 
meter som minsta avstånd till bebyggelse och ett respektavstånd på minst 4 gånger 
den totala vindkraftshöjden till bostad- och övrig bebyggelse. 
Kenth Williamsson vill också ha en protokollsanteckning till protokollet. 

Ordförande Gert Jonsson (M) med instämmande av Maritha Bengtsson (KD) och 
Pelle Philip (C) föreslår att: 
- Skrivningen i vindbruksplanen om 35 dB(A) ersätts åter med 40 dB(A). 
- Kommunstyrelsen beslutar att efter justering av text och kartmaterial i 

enlighet med kommunens särskilda utlåtande i kombination med de 
justeringar som scenario 1a innebär ställa ut vindbruksplanen på nytt enligt 
scenario 1a. 

Beslutsgång  
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ordförandes m.fl. förslag 
och Kenth Williamssons förslag och ställer förslagen mot varandra och finner att 
ordförandes m.fl. förslag antas. 
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Information om planer och markärenden 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tina Blomster, samhällsutvecklare informerar om följande ärenden: 
 
- Marktaxor 2019 

Beslut om Marktaxor 2019, se särskilt beslut 
 

- Försäljningsprocessen av villatomter 
Information om försäljningsprocessen av villatomter. 
 

- Norr om travbanan 
Information om pågående arbete. 

 
- Räven 8 

Information om fortsatt arbete med upplåtelse. 
 

- Taxa för del av Gärahov 2:1 
Beslut om nytt pris, se särskilt beslut. 
 

- Skylt E4:an 
Information om pågående arbete. 
 

- Hok detaljplan 
Information om pågående arbete. 
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Marktaxor 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
marktaxor för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I förslag till beslut avseende taxor för 2019 föreslås nedan justeringar. I 
dokumentet Marktaxor 2019 framgår samtliga taxor mer utförligt. 
 
De väsentliga förändringarna i förslaget för 2019 är: 
- Taxan för Stigamo har förtydligats med tomtnummerangivelse och att 

fjärrvärmen inkluderas i markpriset. 
- Nyttjanderättsavgift har lagts till vid bokning av industritomt, 10 % av 

köpeskilling 
- Nyttjanderättsavgift har lagts till för tillfälligt nyttjande av industrimark, 

5% av markpris/kvm/år 
- Västra Strand nya området 2018, 250 kr 
- Nestors, 250 kr 
- Skogslund, 250 kr 
- Avstyckningskostnaden har höjts från 20 000 kr till 25 000 kr för 

villatomter 
- Dispositionsavgiften byter namn till nyttjanderättsavgift 
- Planavgift för såld villatomt, 10 000 kr 
- Planavgift för såld industrimark, 15 000 kr 
- Avgift för planbesked, 200*mPBB, 300*mPBB och 400*mPBB 
- Avgift för planavtal bostäder, 21 840 kr/tomt 
- Avgift för planavtal industri, 43 680 
- Nyttjanderätter vid jakt, 100 kr/ha/år 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-09-18 
Marktaxor 2019 
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Taxa för del av Gärahov 2:1 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner att taxan för del av Gärahov 2:1 sätts till  
50 kr/m², med hänsyn till att markområdet är svårtillgängligt och har 
nivåskillnader. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Då del av Gärahov 2:1 som är planlagd för industriändamål har visat sig 
vara svårtillgängligt och med stora nivåskillnader, har en översyn av 
gällande taxa genomförts.  
 
Taxan är satt till 100 kr/m², men föreslås bli 50 kr/m² 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-09-18 
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Detaljplan för bostäder på del av Hok 2:110 m.fl. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att skicka ut detaljplanen för samråd. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll  
2018-01-24 § 014 att ge i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan  
för området Hok 2:110 m.fl. för bostäder.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i Hok, på ett i 
översiktsplanen utpekat område. Detaljplanen upprättas genom 
standardförfarande. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-30 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Behovsbedömning 
 
 
 
 
  

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19 § 212 2018/033 9 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Inriktningsbeslut utredningsuppdrag bolagisering 
Elverket 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ge VD Rikard Larsson tillsammans med 
ekonomichef Jörgen Hansson i uppdrag att utreda bolagisering av Elverket 
som dotterbolag till Vaggeryds Energi AB. I uppdraget ligger att ta fram ett 
beslutsunderlag innehållande en omvärldsanalys av närliggande elnätspriser, 
värdering med köpeskilling av Elverket, Överlåtelseavtal, Ansvarsfrågor, 
Finansiering samt nytt förslag på ägardirektiv samt konsekvenser för 
säljaren (Vaggeryd kommun) m.m. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget får belastas med externa 
konsultkostnader upp till ett värde om maximalt 0,4 mnkr. Kostnaden 
finansieras inom den resultatprognos som Elverket lämnat för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Elverket och Vaggeryds Energi AB (VEAB) har idag en gemensam 
verksamhet där ett ömsesidigt beroende är etablerat. All utförande 
verksamhet sker idag i VEAB på uppdrag av Elverket. Detta upplägg skapar 
en substans och är en viktig grundförutsättning för att VEAB ska kunna 
bedriva sin verksamhet och generera ett positivt ekonomiskt resultat. Detta 
förhållande medför att inriktningen av uppdraget bör fokusera på att 
bolagisera Elverket som ett dotterbolag till VEAB. Verksamheten bedrivs 
idag i en dotterbolagslik konstruktion och anda. Vilket gör att ingen 
verksamhetsövergång (medarbetare) behöver genomföras vid en eventuell 
bolagisering av Elverket.  
 
Eftersom verksamheterna idag har ett upparbetat ömsesidigt beroende 
bedöms inte en bolagisering med försäljning till extern part vara ett 
alternativ att utreda såvida inte även VEAB i förlängningen ska avyttras till 
extern part. Ett sådant paket torde ha mycket högre attraktionskraft än att 
avyttra delarna var för sig.    
 
Som stöd i en förändring av denna storlek behövs externt utredningsstöd och 
expertkunskap då frågan är komplex och av engångskaraktär. För att ge 
externa experter rätt uppdragsbeskrivning är det av stor vikt att inriktningen 
i uppdraget är tydlig. Av det skälet är det viktigt att utredningsuppdraget är 
avgränsat till utgångspunkten att bolagisera Elverket som ett dotterbolag till 
VEAB. 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-30 
 
Arbetsutskottets behandling av ärenden 
VD för Vaggeryds Energi AB Rikard Larsson och Ekonomichef Jörgen 
Hansson redogör för ärendet. 
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Höjning av solidarisk borgen mellan 
medlemskommunerna för kommunalförbundet 
Samverkan Återvinning Miljö 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
-  att såsom för egen skuld ingå solidarisk borgen för Kommunalförbundet 

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM):s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp (borgenstak) om 250 mnkr jämte därpå löpande ränta 
och kostnader, 

-  att borgensåtagande enligt ovan ska undertecknas av behöriga 
firmatecknare i respektive kommun 

 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunalförbundet har bland annat bildats för att kommunerna 
tillsammans ska kunna ge en ökad service till invånarna samtidigt som 
miljönyttan i avfallshanteringen ska öka. För att nå uppställda krav och 
målsättningar samt utveckla verksamheten enligt de intentioner som 
politiken givit förbundet har en plan för investeringsverksamheten tagits 
fram. Planen fångar den övergång som nu sker från ett fokus på att starta 
upp kommunalförbundet till att påbörja införandet av FNI-insamlingen.  
 
För att finansiera investeringsplanen för perioden 2019-2022 som bland 
annat under 2019 innehåller byte av kärl i Gislaved, Gnosjö och Värnamo 
samt ombyggnation av befintliga omlastningsstationer i Gislaved och 
Värnamo behöver borgenstaket höjas från nuvarande beslutade nivå om 100 
mnkr till 250 mnkr. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelser 2018-09-07 
Bilaga 1 Investeringsbudget 2018-2022 
Bilaga 2 SÅM Regressavtal 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 
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Revidering av miljöprogrammet, Del 3 Handlingsplan 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Åtgärderna i tabell 1 ska ingå i det reviderade miljöprogrammet, del 3 

handlingsplan med avsikt att genomföras under perioden 2018-2021 
 
2.  Åtgärderna i tabell 2 ska utgå ur det reviderade miljöprogrammet, del 3 

handlingsplan 2018-2021. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett reviderat miljöprogram, Del 2 Mål och strategier, beslutades av 
kommunfullmäktige 2018-04-23 §62. Under hösten 2018 ska Del 3 
Handlingsplan beslutas. Handlingsplanen innehåller de åtgärder som 
kommunkoncernen ska genomföra för att uppnå miljömålen. Respektive 
nämnd och styrelse beslutar om sina åtgärder. Därefter görs en 
sammanställning av samtliga åtgärder i Del 3 Handlingsplan. I bilagan 
”Tabell över åtgärder Kommunstyrelsen” redovisas de åtgärder som föreslås 
ingå samt utgå i det reviderade miljöprogrammet. I bilagan ”Åtgärder i 
helhet kommunstyrelsen” redovisas kommunstyrelsens föreslagna åtgärder i 
sin helhet. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-23 
Bilaga Tabell över åtgärder Kommunstyrelsen 
Bilaga Åtgärder i helhet kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Miljöstrateg Lina Larsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Miljöbarometern – Digital miljöredovisning 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner informationen om att kanslienheten ska 
införskaffa det digitala miljöredovisningssystemet Miljöbarometern. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kanslienheten kommer att införskaffa det digitala miljöredovisnings-
verktyget Miljöbarometern till en årlig kostnad av 44 000 kr. Syftet med en 
Miljöbarometer är att få en samlad bild av hur vi uppfyller våra miljömål, 
öka insynen och delaktigheten, lyfta fram goda resultat, använda miljödata 
som beslutsunderlag och underlätta insamling av data. Via Miljöbarometern 
får vi en direktuppföljning av våra mål och åtgärder och resultaten kan 
presenteras både på en intern och en extern webbplats. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-05 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Miljöstrateg Lina Larsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan godkänna informationen och 
finner det bifallet. 
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Förtjänsttecken 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att för ett väl utfört arbete i kommunens tjänst 
utdela förtjänsttecken till de uppräknade på bifogad förteckning. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Årets förtjänsttecken ska utdelas till anställda som innehaft tjänst i 25 år och 
förtroendevalda politiker som innehaft uppdrag i kommunen i 20 år. 
 
En redovisning av de som är kvalificerade för förtjänsttecken har upprättats. 
 
Det noteras att det kan komma till några ytterligare som är kvalificerade till 
förtjänsttecken. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-10 
Förteckning anställda – Förtjänsttecken 2018 
Förteckning förtroendevalda politiker – Förtjänsttecken 2018 
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Sammanträdesdagar 2019 och januari 2020 för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till plan för 
sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2019 och januari 2020 avseende 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förslag till plan för sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2019 och 
januari 2020 har upprättats avseende kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-10 
Förslag till plan för sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2019 och 
januari 2020 för KSAU, KS och KF 
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Flytt av fastighetsenheten till tekniska förvaltningen 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsenhetens organisatoriska tillhörighet 
flyttas till tekniska förvaltningen från och med 2019-01-01. 
 
Anteckning 
Det antecknas till protokollet att Kenth Williamsson (S) inte deltar i 
beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-25, § 106 att inrätta en teknisk 
nämnd med ansvar  
för fastighetsfrågor, i enlighet med den parlamentariska gruppens förslag, 
från och med  
2019-01-01. I underlag och diskussioner i den parlamentariska gruppen 
beskrivs att förvaltningsorganisationen bör följa den politiska 
organisationen. Därför föreslås att fastighetsenheten från och med 2019-01-
01 organisatoriskt tillhör tekniska förvaltningen. 
 
Förändringen berör fyra medarbetare: 
Fastighetschef 
Fastighetsingenjör med inriktning underhåll 
Fastighetsingenjör med inriktning projektledning 
Fastighetsassistent 
 
En risk- och konsekvensanalys kommer att genomföras innan förändringen 
träder i kraft. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 106 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Motion – Ändring av namn Götarps hage till Nestors 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen enligt 
motionens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion daterad 
2018-01-29 med förslag att kommunfullmäktige beslutar att ändra namnet 
Götarps hage till Nestors. 
 
Yttrande över motionen har begärts från kultur- och fritidsnämnden och 
kommunledningskontoret. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2018-05-23 § 79 att 
kommunfullmäktige bifaller motionen enligt motionens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-01-29 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 008 
Remiss till kommunledningskontoret och kultur- och fritidsnämnden  
2018-02-19 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-05-23, § 79 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-10 
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Motion – Underlätta för unga att tillfälligt låna idrotts- 
och fritidsutrustning 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i 
enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag och ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att införa en motsvarighet till Fritidsbanken för 
utlåning av olika former av idrotts- och fritidsutrustning. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamoten Ewa Magnusson (L) har lämnat in en motion daterad 
2018-01-29 med förslag att underlätta för unga att tillfälligt låna idrotts- och 
fritidsutrustning. 
 
Yttrande över motionen har begärts från kultur- och fritidsnämnden, som i 
beslut 2018-05-23 § 81 är positiva till att låna ut fritidsutrustning och 
föreslår bifall till motionen. Nämnden är villig att ta sig ann uppdraget. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-01-29 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 010 
Remiss till kultur- och fritidsnämnden 2018-02-19 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-05-23, § 81 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-06 
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Motion – Kulturskola för alla 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i 
enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamöterna Tuula Ingner (S) och Kenth Williamsson (S) har 
lämnat in en motion daterad 2018-02-08 med förslag att kulturskolan får i 
uppdrag att ta reda på hur fler barn och ungdomar ska kunna delta i 
kulturskolans verksamhet. 
 
Yttrande över motionen har begärts av kultur- och fritidsnämnden, som i 
beslut 2018-06-27 § 112 föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-02-08 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 030 
Remiss till kultur- och fritidsnämnden 2018-04-09 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-06-27, § 112 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-10 
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Information från kommundirektören 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet informeras om följande: 
- Elektrifiering av Y:et och Båramoterminalen 

Se särskilt beslut. 

- Samverkansavtal LogPoint 
- Utmärkelse medarbetare 

Förslaget är att införa fyra olika priser; Årets miljöinsats, Årets 
medarbetare, Årets förbättringsarbete, Årets digitala lösning 

- Målprognos delår 2018 
Se särskilt beslut. 
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Eletrifiering av Y:et och Båramoterminalen 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att söka bidrag 

samt ta fram en enklare förstudie och förprojektering för kommunens 
del i de kommande satsningarna på järnvägen Värnamo-
Jönköping/Nässjö och de investeringar som behöver göras i 
Båramoterminalen.  

2. Arbetet kräver stöd av extern konsult, kostnaden på cirka 20 tkr 2018 
och 200 tkr 2019 tas inom ramen för kommunstyrelsen / 
kommunledningskontoret. 

 
Sammanfattning av ärendet  
För att säkerställa satsningarna på järnvägen mellan Värnamo-
Jönköping/Nässjö, det så kallade Y:et, har Vaggeryds kommun kommit 
överens med regionen och Värnamo och Jönköpings kommuner om en 
medfinansiering. Y:et finns nu med som en namngiven investering i 
regeringens nationella plan för transportsystemet 2018-2029. Satsningen 
kommer innebära att restiden mellan Värnamo och Jönköping hamnar på 
under 50 minuter, vilket skapar en sammanhållen arbetsmarknadsregion och 
stora utvecklingsmöjligheter för såväl näringslivet som samhället i stort. 
 
Förutom medfinansieringen medför utvecklingen av Y:et ett 
investeringsbehov för Båramoterminalen. Ett flertal olika former av stöd 
och bidrag för dessa investeringar finns. Kommunledningskontoret ber 
därför om att tillsammans med konsult få börja arbeta med ansökningar och 
förstudier. 
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Målprognos delår 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner målprognosen för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Som en del av budgetarbetet inför 2018 har kommunstyrelsen särskilt 
prioriterat 7 av kommunfullmäktiges övergripande mål samt formulerat 
kommunstyrelsens mål för 2018, 26 stycken. 27 inklusive 
Kommunstyrelsens mål för integration.  
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.  
 
Ett nuläge har presenterats för de mål som varit möjligt enligt de 
mått/metoder för uppföljning som kommunstyrelsen beslutat i 
programbudget 2018. 
Utifrån nuläget har kommunstyrelsen beslutat om accepterade värden för 
2018, mot bakgrund av att de flesta indikatorer är långsiktiga men att det 
finns ett behov av delmål på vägen för att göra arbetet överkomligt. 
 
Dessa accepterade värden lyfts nu för en prognos vid delårsredovisningen, 
något som inte gjorts tidigare, i syfte att möjliggöra eventuella 
omprioriteringar innan budgetåret är slut. 
 
Kommunledningskontorets förslag till målprognos baserat på de accepterade 
värden som kommunstyrelsen beslutat är att 9 mål uppfylls helt till 
årsskiftet, 8 uppfylls delvis, 6 är påbörjade och 4 uppfylls inte.  
 
De 4 mål som inte bedöms kunna uppfyllas under 2018 är: 
KS mål nr.5. En revidering av utvalda delar i ÖP skall genomföras 2018 
KS mål nr.8. Uppnå minskade restriktioner utanför skjutfältet 
KS mål nr.10. Utreda vad ett servicelöfte skulle innebära till våra invånare 
och efterfråga en positiv utveckling i hur detta upplevs. 
KS mål nr.26. Uppdatera/ta fram/ riktlinjer för intraprenad. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, §006 KS 2017/118 
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07, §040 KS 2017/118 
Prognos måluppfyllelse KS mål 2018 till KSAU 20180919 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-18 
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Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: 
Skrivelser och meddelanden 

1. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:27, 
Budgetförutsättningar för åren 2018-2021 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:28, Lag fr o m 1 juli 
2018 om Plan för återgång i arbete 

3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:29, Inför löneöversyn 
2019 med Kommunal 

4. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:30, Två domar från 
Högsta förvaltningsdomstolen om normalt förekommande arbete. 

 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-11 
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Övriga frågor 
 
Fråga angående upphandling av byggarbetskraft på förskolan 
Bullerbyn 
Maritha Bengtsson (KD) lyfter frågan angående upphandlingen av 
byggarbetskraft på förskolan Bullerbyn. Vad står det reglerat i 
upphandlingsreglerna när det gäller upphandling av byggarbetskraft. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att undersöka detta och återkomma med 
ett svar på nästa sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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