
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-10-03 1(35) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 3 oktober 2018 
kl. 11:00 – 17:00, sammanträdet ajourneras mellan 12:00-13:00 

Beslutande Gert Jonsson, (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Allan Ragnarsson (M) 
Maritha Bengtsson (KD) 
Thomas Axelsson (KD) 
Ulf Abrahamsson (C), §§ 208-209 
P O Toftgård (C), tjg. ersättare för Ulf Abrahamsson, §§ 210-229 
Jerry Karlsson (L) 
Kristin Stark (MP) 
Roger Ödebrink (S) 
Kenneth Åberg (S) 
Tommy Ottosson (S), tjg. ersättare för Annelie Borgström (S), §§ 208-214, 219-229 
Patric Ahlberg (S), tjg. ersättare för Annelie Borgström (S), §§ 215-218 
Lennart Karlsson (-) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 

Övriga 
närvarande 

Torbjörn Åkerblad, kanslichef 
 Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare 
 Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare, §§ 209-212 
 Jörgen Hansson, ekonomichef, §§ 210-213 
 Christer Holmgren (M), ej tjg ersättare 
 P O Toftgård (C), ej tjg. ersättare, §§ 208-209 
 Stig-Göran Hultsbo (MP), ej tjg. ersättare, §§ 210-229 
 Ann-Katrin Löfstedt (M), ej tjg. ersättare 
 Ken Frick (L), ej tjg. ersättare 
 Tommy Ottosson (S), ej tjg. ersättare, del av § 218 
 Patric Ahlberg (S), ej tjg. ersättare, §§ 208-214, 219-229 
 Klas Gustafsson (-), ej tjg. ersättare 
 Jan-Erik Aronsson (SD), ej tjg. ersättare  

Utses att justera Jerry Karlsson (L) Paragrafer 208-229 

Justeringens 
plats   och tid 

Kommunledningskontoret, tisdagen den 9 oktober 2018 klockan 16.00 

Underskrifter 
Sekreterare  

Rose-Marie Moberg 

Ordförande 

Gert Jonsson 

Justerande 

Jerry Karlsson 
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 ANSLAG / BEVIS 

 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 
 

 
Sammanträdesdatum 2018-10-03 Paragrafer 208-229 

 Anslaget sätts upp 2018-10-10 Anslaget tas ner 2018-11-01 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Rose-Marie Moberg 
 



Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen 
Vaggeryds kommun 2018-10-03 

Ärende § 214 Ärende Ärende 
Namn Närvar-

ande 
Omröstning 1 Omröstning Omröstning 

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
ORDINARIE (M) 
Gert Jonsson 1 
Allan Ragnarsson 1 
ERSÄTTARE (M) 
Christer Holmgren 
Ann-Katrin Löfstedt 
ORDINARIE (KD) 
Maritha Bengtsson 1 
Thomas Axelsson 1 
ERSÄTTARE (KD) 
Jenny Larsen 
ORDINARIE (C) 
Ulf Abrahamsson 
ERSÄTTARE (C) 
Pelle Philip 
P O Toftgård 1 
ORDINARIE (L) 
Jerry Karlsson 1 
ERSÄTTARE (L) 
Ken Frick 
ORDINARIE (MP) 
Kristin Stark 1 
ERSÄTTARE (MP) 
Stig-Göran Hultsbo 
ORDINARIE (S) 
Kenth Williamsson  1 
Roger Ödebrink  1 
Kenneth Åberg  1 
Annelie Borgström 
ERSÄTTARE (S) 
Roger Antonsson 
Tommy Ottosson  1 
Patric Ahlberg 
Besim Matoshi 
ORDINARIE (V) 
Lennart Karlsson (-) 1 
ERSÄTTARE (V) 
Klas Gustavsson (-) 
ORDINARIE (SD) 
Jan-Olof Svedberg  1 
ERSÄTTARE (SD) 
Jan-Erik Aronsson 
SUMMA 6  5 2 
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Sammanträdesdatum:   Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-10-03 § 208 2 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen för dagens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 
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Nuläge Folkhälsa 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kenth Williamsson (S) har lyft frågan om en återrapport avseende 
folkhälsan i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-15 att en nulägesrapport ska tas fram 
avseende folkhälsan i kommunen och presenteras på kommunstyrelsens 
sammanträde, samt att en handlingsplan för kommunens folkhälsoarbete ska 
presenteras under hösten. 
 
Kommunledningskontoret har utrett frågan och presenterar en 
nulägesrapport baserat på Folkhälsomyndighetens definition av folkhälsa 
kompletterat av bl.a. SKL öppna jämförelser. 
 
Endast nyare siffror presenteras i rapporten, samt jämförelse med länet i det 
fall det är möjligt. 
 
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg redogör för rapporten. 
 
Koppling till politiska mål: 
Kommunstyrelsens mål 2019 inom området Kunskap och hälsa 
Mål 5. Vi ska bli en friskare kommun 
 
Ekonomiska konsekvenser: 
Intern arbetstid 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-29 
Folkhälsa Vaggeryds kommun 20180905 
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Målprognos delår 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-09-19, § 224 
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Delårsrapport per augusti 2018 för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
- Godkänna delårsrapporten per 31/8-2018 för Kommunstyrelsens 

verksamheter 
- Godkänna delårsrapporten per 31/8-2018 för Tekniska utskottets 

verksamheter 
- Godkänna delårsrapporten per 31/8-2018 för Räddningstjänsten 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen som nämnd redovisar sammantaget en positiv prognos 
om 200 tkr fördelat på: 
-  Kommunstyrelsens verksamhet inklusive AME och försörjningsstöd  

plus 1 340 tkr 
-  Räddningstjänsten plus 60 tkr 
-  Tekniskt utskott minus 1 200 tkr inräknat uttag ur fond om 600 tkr  

enligt beslut i KF den 28 maj. 
 
Överförmyndarverksamheten behandlas i budget och uppföljnings-
sammanhang som egen verksamhet. 
 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-20 
Delårsrapport per augusti för Kommunstyrelsen 
Delårsrapport per augusti för Tekniska utskottet 
Delårsrapport per augusti för Räddningstjänsten 
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Delårsrapport per augusti 2018 för Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att:  

- fastställa resultatet per augusti 2018 och godkänna delårsrapporten 
2. Kommunfullmäktige beslutar utifrån prognostiserat resultat i 

delårsrapporten att bifalla socialnämndens begäran om att ianspråktaga 
upp till 2,5 mnkr innevarande år ur fonden ”ensamkommande barn” för 
att finansiera kostnader hänförda till denna målgrupp. 

3. Kommunfullmäktige beslutar utifrån kultur- och fritidsnämndens 
skrivelse 2018-09-12 (KFN 2018/082) § 145 att bifalla uttag ur fond i 
syfte att finansiera en föreningsplattform 100 tkr, ett system för 
elevadministration kulturskolan 92 tkr, Bratteborgs Ryttarsällskap 134 
tkr samt insatser Folkets Hus i Hok 74 tkr för ett samlat belopp om 
maximalt 400 tkr för innevarande år. 

4. Kommunfullmäktige betonar slutligen vikten av att budgetföljsamhet 
ägnas hög prioritet i nämnderna, så att de nämnder som redovisar 
negativa prognoser för verksamhetsåret 2018 tar steg mot budget i 
balans och på så sätt bidrar till att kommunens ekonomiska stabilitet 
bibehålls. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Delårsrapporten per augusti innehåller inledningsvis en övergripande 
förvaltningsberättelse där avstämning av måluppfyllelse redovisas i detta 
avsnitt finns också miljö och personalredovisning samt finansiella analyser. 
I den andra delen av rapporten redovisar nämnderna sina verksamhets-
berättelser med ekonomisk uppföljning och måluppföljning. 
 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 
 
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar 
kommunfullmäktiges måluppfyllelse sammanställt fram till sista augusti. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-20 
Delårsrapport per augusti 2018 för Vaggeryds kommun 
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Inriktningsbeslut utredningsuppdrag bolagisering 
Elverket 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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 förslag till kommunstyrelsen 2018-09-19 § 212 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson redogör för ärendet. 
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Beslut om granskning – Vindbruksplan Vaggeryds 
kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
- 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 1b innebär ställa ut vindbruksplanen på nytt 
enligt scenario 1b. 

 
Reservation 
Kenth Williamsson (S), Roger Ödebrink (S), Kenneth Åberg (S), Tommy 
Ottosson (S) och Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut till förmån för Kenth Williamssons förslag. 
 
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. 
 
 forts. 
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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. 
 
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 förslag till kommunstyrelsen 2018-09-19 § 207 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Axelsson (KD) 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 1b innebär ställa ut vindbruksplanen på nytt enligt 
scenario 1b. 

 
Gert Jonsson (M), Maritha Bengtsson (KD), P O Toftgård (C) och Kristin 
Stark (MP) föreslår att kommunstyrelsen bifaller Thomas Axelssons förslag. 
 
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. 
 forts. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-10-03 § 214 2017/164 11 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Kenth Williamsson vill också ha en protokollsanteckning till protokollet. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller Kenth 
Williamssons förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag, Thomas Axelssons förslag och Kenth Williamssons förslag och 
ställer förslagen mot varandra och finner att Thomas Axelssons förslag 
antas. 
 
Omröstning begärs. 

Ordförande meddelar att Thomas Axelssons förslag är huvudförslag. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

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

2. Thomas Axelssons förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen 
utser till motförslag. 

Ja-röst för bifall till Thomas Axelssons förslag 
Nej-röst för bifall till det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. 
 
Beslutsgång i omröstning om motförslag 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Kenth Williamssons förslag 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser arbetsutskottets förslag 
till motförslag. 
 
Omröstningsresultat i huvudomröstningen 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1 
 
Kommunstyrelsen beslutar, med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster och två 
ledamöter som avstår från att rösta, att bifalla Thomas Axelssons förslag. 
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Revidering av miljöprogrammet, Del 3 Handlingsplan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, med de redaktionella ändringar som föreslagits 
vid dagens sammanträde, 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 förslag till kommunstyrelsen 2018-09-19 § 214 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och enas om följande redaktionella 
ändringar: 

1. Åtgärd: Utreda frågan om milersättning
Sista meningen under Mål och syfte ”T ex kan miljöbilar och bilar som
drivs på fossilfritt bränsle premieras med en högre milersättning jämfört
med den lagstadgade från Skatteverket” ändras till ”T ex kan miljöbilar
och bilar som drivs på fossilfritt bränsle premieras med en högre
milersättning”.

forts. 
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2. Åtgärd: Verka för att Trafikverket elektrifierar bansträckan Värnamo-
Jönköping och Vaggeryd-Nässjö 
Första meningen under Mål och syfte ”I arbetet med att vidga 
arbetsmarknadsregionen genom kortare restider är en elektrifiering av 
järnvägssträckan Värnamo-Jönköping och Vaggeryd-Nässjö, det så 
kallade Y:et, en  nödvändig åtgärd för att åstadkomma 
kapacitetsförbättringar” ändras till ” I arbetet med att vidga 
arbetsmarknadsregionen genom kortare restider är en elektrifiering och 
utveckling av järnvägssträckan Värnamo-Jönköping och Vaggeryd-
Nässjö”, det så kallade Y:et, en nödvändig åtgärd för att åstadkomma 
kapacitetsförbättringar”. 

 
3. Åtgärd: Verka för en utveckling av kollektivtrafiken 

Första meningen under Mål och syfte ”Den fysiska närheten till 
Jönköping är ett faktum som bidrar till kommunens attraktivitet såsom 
boende-kommun, men även som kommun att verka i” ändras till 
”Vaggeryds kommuns attraktiva och strategiska läge mitt i länet är 
ett faktum som bidrar till kommunens attraktivitet såsom 
boendekommun, men även som kommun att verka i”. 

 
4. Åtgärd: Producera förnyelsebar energi i form av solenergi   

Andra meningen under Genomförande ”Om kalkylen visar en åter-
betalningstid på minst 15 år ska solceller sättas upp” ändras till  
”Om kalkylen visar en återbetalningstid på max 15 år ska solceller 
sättas upp”. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
med de föreslagna redaktionella ändringarna och finner det bifallet. 
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Åtgärder till reviderat miljöprogram för den tekniska 
verksamheten 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa åtgärder för den tekniska 
verksamheten att uppnå beslutade miljömål enligt tabell 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa att åtgärder enligt tabell 2 utgår ur 
det reviderade miljöprogrammet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett reviderat miljöprogram, del 2 Mål och strategier, beslutades av 
Kommunfullmäktige 2018-04-23 §62. Del 3 Handlingsplan 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. 

Tabell 1 
Föreslagna åtgärder för tekniska utskottet i Del 3 Handlingsplan. 
 

Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
1. (4) Öka 
andelen 
miljöanpassade 
transporter 

Alla nämnder 
och styrelser 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Förtydligad sedan förra 
miljöprogrammet, bl.a. vilka bilar 
som får köpas/leasas. Alla 
förvaltningar ska ha en utbytesplan. 

2. (10) Utreda 
utökning av den 
kommunala 
bilpoolen 

Alla nämnder 
och styrelser 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Reviderad sedan förra 
miljöprogrammet. Ansvar för 
utredningen har kommunstyrelsen, 
men alla förvaltningar ska delta 
med underlag gällande utökning av 
kommunal bilpool. 

3. (Tillägget till 
miljöprogrammet) 
Fasa ut farliga 
kemikalier  

Mbn, Kfn, Tu Giftfri miljö Denna åtgärd får stå kvar men 
kommer att bli svår att nå om vi 
inte skaffar ett digitalt kemikalie-
hanteringssystem som hjälper oss 
att hålla reda på farliga ämnen på 
ämnesnivå.  

4. (76) Energi-
effektivisering 
inom tekniska 
kontorets 
verksamhet 

Tu God bebyggd miljö Reviderad, lagt till gatu- och 
gårdsbelysning 

5. Resvaneanalys 
av tjänsteresor 
och arbets-
pendling 

Alla nämnder 
och styrelser 

Begränsad klimat-
påverkan/ 
kommunikation och 
beteende-förändring 

Ny åtgärd 
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Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
6. Digital 
miljöutbildning 

Alla nämnder 
och styrelser 

Verksamhets-
utveckling 

Ny åtgärd 

7. Förebygga 
avfall 

Alla nämnder 
och styrelser 

Verksamhets-
utveckling 

Ny åtgärd 

8. Minska 
engångsprodukter 

Alla nämnder 
och styrelser 

Verksamhets-
utveckling 

Ny åtgärd 

9. Förvaltnings-
övergripande VA-
plan 

Ks, Mbn, Tu Ingen övergödning Ny åtgärd 

10. Utveckla och 
främja 
cykeltrafiken 

Tu, Ks God bebyggd miljö Ny åtgärd 

11. Hänsyn till 
biologisk 
mångfald i VA-
planen 

Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Ny åtgärd 

12. Vattennära 
mötesplatser 
Lagan 

Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Ny åtgärd 

13. Långsiktigt 
skydd för den 
nuvarande och 
framtida dricks-
vattenförsörjninge
n 

Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Ny åtgärd 

14. Skötsel av 
tätortsnära skogar 

Tu Levande skogar Ny åtgärd 

15. Frihuggning 
av skyddsvärda 
träd 

Tu Levande skogar Ny åtgärd 

16. Synliggöra 
och kommunicera 
skyddsvärda träd 

Tu Levande skogar Ny åtgärd 

17. Öka 
kunskapen om 
allemansrätten 

Tu, Bun, Kfn Ett rikt djur och 
växtliv 

Ny åtgärd 

18. Använda 
framtagna 
kunskapsunderlag 
som prioritering i 
naturvårdsarbetet 

Tu, Ks Grön handlingsplan Ny åtgärd, OBS! redan beslutad TU 
2017/097 

19. Inventera 
vandringshinder i 
det kommunala 
vägnätet 

Tu Grön handlingsplan Ny åtgärd, OBS! redan beslutad TU 
2017/097 
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Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
20. Tillgängliggör 
friluftsliv och 
friluftsområden 
för fler 

Tu, Kfn Grön handlingsplan Ny åtgärd, OBS! redan beslutad TU 
2017/097 

21. Utbildning om 
planering och 
skötsel av 
grönytor 

Tu Grön handlingsplan Ny åtgärd, OBS! redan beslutad TU 
2017/097 

22. Öka andelen 
lövskog på 
kommunägd mark 

Tu Grön handlingsplan Ny åtgärd, OBS! redan beslutad TU 
2017/097 

 
Tabell 2. 
Åtgärder som föreslås tas bort ur Del 3 Handlingsplan för den tekniska 
verksamheten. 
 

Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
1. Utbilda för att 
miljöanpassa 
transporterna 

Alla nämnder 
och styrelser 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Genomförd 

2. Utbilda i sparsam 
körning 

Alla nämnder 
och styrelser 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Genomförd 

3. Mötas utan att 
resa 

Alla nämnder 
och styrelser 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Ta bort, de tekniska 
förutsättningarna finns. Det handlar 
om beteende-förändring och detta 
ryms i den nya åtgärden 
Resvaneanalys av tjänsteresor och 
arbetspendling 

5. Minska 
miljöpåverkan från 
varudistributionen 

Alla nämnder 
och styrelser 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Genomförd, innebörden finns kvar i 
ny åtgärd riktad till 
upphandlingsenheten.  

6. Miljöanpassa de 
privata transporterna 
till och från 
fritidsaktiviteter 

Ks, Kfn, Tu Begränsad 
klimatpåverkan 

Ej påbörjad, det fortsatta arbetet i 
projektet Hela RESAN kan 
förhoppningsvis ge stöd till en 
framtida liknande åtgärd 

7. Använda 
ursprungsmärkt 
förnybar el 

Ks, Sn, Tu Begränsad 
klimatpåverkan 

I princip genomförd, behöver inte 
vara en åtgärd, det räcker med att 
målet finns. 

27. 
Kommungemensamt 
dokument 
"Anslutning till 
kommunalt avlopp i 
Jönköpings län" 

Tu Giftfri miljö Genomförd 
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Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
28. Öka kunskapen 
om avfall hos 
kommuninvånarna 

Tu Giftfri miljö Ta bort, ansvaret ligger på SÅM 

32. Insamling av 
gamla kylar och 
frysar 

Tu Giftfri miljö  Genomförd, ansvaret ligger 
framöver dessutom på SÅM 

33. Öka 
tillgängligheten till 
skugga i offentliga 
miljöer för att minska 
riskerna för solskador 

Bun, Ks, Kfn, 
Mbn, Tu, 
VSBo 

Säker strålmiljö Ta bort, åtgärden har varit ej 
påbörjad under lång tid och är svår 
att genomföra. Frågan bör lyftas 
tidigt i arbetet med byggnationer 
och detalj-planering i befintliga 
forum.  

38. Förbättringar av 
det kommunala 
ledningsnätet 

TU Ingen övergödning Ta bort, ingår i ny åtgärd 
"Förvaltningsövergripande VA-
plan" 

39. Framtagande av 
dagvattenstrategi 

Tu Ingen övergödning Ta bort, ingår i ny åtgärd 
"Förvaltningsövergripande VA-
plan" 

40. Genomföra 
åtgärderna i 
vattenförvaltningens 
åtgärdsprogram 

Mbn, Ks, Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Genomförd 

42. Utbildning av 
entreprenörer i 
miljöhänsyn vid 
grävarbeten som 
påverkar 
vattenmiljöer 

Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Ta bort, Länsstyrelsen erhöll 
aldrig någon utbildning. Det 
ingår framöver i tekniska 
kontorets ordinarie verk-samhet 
att hålla koll på olika metoder 
vid grävarbeten där miljöhänsyn 
tas  

43. Slamtransporter 
till sjöar och 
vattendrag ska 
minimeras 

Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Genomförd 

44. Körskadors 
effekt på 
vattenmiljöer ska 
minimeras 

Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Ta bort, detta ingår i tekniska 
kontorets ordinarie verksamhet 

45. Utveckla 
livsmiljön för den 
stationära öringen i 
Båramobäcken 

Tu Levande sjöar och 
vattendrag 

Genomförd 
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Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
48. Vattenskydds-
områden för samtliga 
vattentäkter 

Tu Grundvatten av god 
kvalité 

Ta bort, ingår numera i den 
nya åtgärden "Långsiktigt 
skydd för den nuvarande och 
framtida dricksvatten-
försörjningen" 

49. Upprätta 
kommunal 
vattenförsörjningsplan 

Tu Grundvatten av god 
kvalité 

Ta bort, ingår numera i den 
nya åtgärden "Långsiktigt 
skydd för den nuvarande och 
framtida dricksvatten-
försörjningen" 

52. Friluftsgårds-
området i Vaggeryd 
och Grönelund i 
Skillingaryd - 
tätortsnära mark där 
naturvården utvecklas 

Tu Levande skogar Genomförd 

53. Vägar för 
biologisk mångfald 
och bevarande av 
kulturarv 

Tu Levande skogar Genomförd 

55. Revidera 
grönstrukturplanerna 

Ks God bebyggd miljö Ansvaret ligger numera på 
Kommunstyrelsen 

58. Planering av 
bebyggelsestruktur så 
att transportbehovet 
minimeras och så att 
resandet med 
kollektivtrafik, gång 
och cykel främjas.  

Tu, Ks God bebyggd miljö Tas bort. Ersätts av ny 
åtgärd "Utveckla och främja 
cykeltrafiken" 

75. 
Energieffektivisering 
av gatubelysning 

Tu  God bebyggd miljö Tas bort. Ingår istället i 
redovisningen av åtgärd 
"Energieffektivisering 
tekniska kontorets 
verksamhet" 

77. Genomföra 
åtgärder enligt gång- 
och cykelvägplanen 

Tu God bebyggd miljö Tas bort, ingår i ny åtgärd 
"Utveckla och främja 
cykeltrafiken" 

78. Insamling av 
organiskt matavfall 
och fastighetsnära 
insamling 

Tu God bebyggd miljö Tas bort. Ansvaret ligger på 
SÅM  
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Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
86. Skötsel av det 
kommunala 
naturreservatet 
Östermoskogen 

Tu Ett rikt djur och växtliv Genomförd 

87. Inventering av 
träd i tätorter 

Tu Ett rikt djur och växtliv Genomförd 

88. Utveckla 
upphandlingen 

Alla 
nämnder 
och 
styrelser 

Verksamhetsutveckling Genomförd så som den är 
skriven. Ersätts av ny åtgärd 
"Upphandling med 
miljöfokus" som riktar sig 
till upphandlingsenheten och 
Kommunstyrelsen 

89. Utveckla e-
samhället 

Alla 
nämnder 
och 
styrelser 

Verksamhetsutveckling Ta bort. Åtgärden kvarstår 
för Ks när det gäller digitalt 
tjänsteutbud och 
fiberutbyggnad. Texten om 
att minska 
pappersanvändningen vävs 
in i åtgärden Förbygga 
avfall.  

90. Utveckla och 
använda 
beställningssystemet 
för upphandlade varor 
och tjänster 

Alla 
nämnder 
och 
styrelser 

Verksamhetsutveckling Genomförd så som den är 
skriven. Ersätts av ny åtgärd 
"Upphandling med 
miljöfokus" som riktar sig 
till upphandlingsenheten och 
Kommunstyrelsen 

95. Öka kunskapen 
om miljö och i 
synnerhet energi och 
klimat 

Alla 
nämnder 
och 
styrelser 

Kommunikation och 
beteendeförändring 

Ta bort. En hel del arbete är 
genomfört och vi arbetar 
vidare med nya åtgärder och 
nytt fokus.  

3. (Tillägget till 
miljöprogrammet) 
Klimatrådets 
klimatskola 

Alla 
nämnder 
och 
styrelser 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Ej påbörjat och upplevs inte 
som rätt sätt att arbeta. Vi 
satsar istället på en digital 
miljöutbildning för alla 
anställda.  

7. (Tillägget till 
miljöprogrammet) 
Främjande av 
biogasutveckling och 
ökad utsortering av 
matavfall 

Ks, Tu Begränsad 
klimatpåverkan 

Ta bort. Är till stor del 
genomförd och det som inte 
är genomfört finns kvar i 
andra åtgärder om biogas. 
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Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
9. (Tillägget till 
miljöprogrammet) 
Ökad återvinning av 
avfall 

Tu God bebyggd miljö Ta bort. Ansvaret ligger på 
SÅM 

9. (Tillägget till 
miljöprogrammet) 
Framtagande av VA-
plan  

Tu Ingen övergödning Ta bort, ingår i ny åtgärd 
"Förvaltningsövergripande 
VA-plan" 

11. (Tillägget till 
miljöprogrammet) 
Samverkan för ökad 
tillämpning av annan 
metod än schaktning 
och deponering vid 
sanering 

Tu Giftfri miljö Ta bort, ingen utbildning har 
eller kommer att erbjudas 
från Länsstyrelsen. 
Bevakning av nya tekniker 
sker inom tekniska kontorets 
ordinarieverksamhet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-09-18 § 92 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla tekniska utskottets 
förslag och finner det bifallet. 
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Marktaxor 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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/m2 
- Nestors, 250 kr/m2 
- Skogslund, 250 kr/m2 
- 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 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-09-19 § 209 
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Höjning av solidarisk borgen mellan 
medlemskommunerna för kommunalförbundet 
Samverkan Återvinning Miljö 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar: 
-  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 förslag till kommunstyrelsen 2018-09-19 § 213 
 
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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Sammanträdesdagar 2019 och januari 2020 för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner 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 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-09-19 § 217 
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Förtjänsttecken 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-09-19 § 216 
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Flytt av fastighetsenheten till tekniska förvaltningen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsenhetens organisatoriska tillhörighet 
flyttas till tekniska förvaltningen från och med 2019-01-01. 
 
Protokollsanteckning 
P O Toftgård (C) får följande anteckning till protokollet: 
Det är viktigt att man ser över plan- och budget för fastighetsunderhållet. 
 
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 förslag till kommunstyrelsen 2018-09-19 § 218 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
P O Toftgård (C) vill ha en protokollsanteckning om att se över plan- och 
budget för fastighetsunderhållet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet.   
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Motion – Ändring av namn Götarps hage till Nestors 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för att få mer underlag för beslut, bl.a. yttrande från 
Museiföreningen. 
 
Reservation 
Lennart Karlsson (-) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån 
för eget 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 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-09-19 § 219 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Karlsson (-) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kenneth Åberg (S) och Allan Ragnarsson (M) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår motionen. 
 
Maritha Bengtsson (KD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 forts. 
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Kenth Williamsson (S) föreslår att ärendet återremitteras till kultur- och 
fritidsnämnden för att få mer underlag för beslut, bl.a. yttrande från 
Museiföreningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag, Kenneth Åbergs m.fl. förslag och förslaget om återremiss. 
 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller om det ska 
avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att ärendet ska återremitteras. 
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Motion – Underlätta för unga att tillfälligt låna idrotts- 
och fritidsutrustning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden med uppdrag att efter en dialog med föreningar komma 
tillbaka med ett förslag om hur det ska gå till att förverkliga motionens 
intention samt ge ett svar på att-satsen i motionen. 
 
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 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-09-19 § 220 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jerry Karlsson (L) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kenth Williamsson (S) föreslår att ärendet ska återremitteras till kultur- och 
fritidsnämnden med uppdrag att efter en dialog med föreningar komma 
tillbaka med ett förslag om hur det ska gå till att förverkliga motionens 
intention. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att ärendet ska återremitteras för att 
även få ett svar på att-satsen i motionen. 
 
 forts. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och förslaget om återremiss.  
 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller om det ska 
avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att ärendet ska återremitteras. 
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Motion – Kulturskola för alla 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen, 
att kulturskolan får i uppdrag att ta reda på hur fler barn och ungdomar ska 
kunna delta i kulturskolans verksamhet. 
 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2019. 
 
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 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-09-19 § 221 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag med tillägget att uppdraget ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige senast juni 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
med Kenth Williamssons tilläggsförslag och finner det bifallet. 
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Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen informeras om följande: 

1. Svenskt Näringslivs ranking 2018 av det lokala 
företagsklimatet 
Vaggeryds kommun hamnar på första plats i Jönköpings län och på 
plats 20 i riket. 

2. Elektrifiering av Y:et 
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott anlitat konsult för 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. 
En ansökan till klimatklivetperioden som avslutades 27/9 har skickats 
in för perioden 2018-09-27—2023-07-31. 

3. Utbildning för förtroendevalda, tre tillfällen 
En inbjudan till utbildning för förtroendevalda kommer att skickas ut 
inom kort. Den 11 december hålls en heldagsutbildning med Axel 
Danielsson om de rutiner och rättsregler som gäller för den kommunala 
verksamheten, men också formella och informella spelregler och 
samspelet mellan politiker och tjänstemän. De kommande 
utbildningarna är planerade till den 15 januari och den 12 februari. 
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Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 

1. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, protokoll från 
förbundsstyrelsen 2018-08-22 

2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, Analys av bostadssituationen i 
Jönköpings län 2018 

3. Samverkan Återvinning Miljö (SÅM), Delårsrapport januari-juni 2018 

4. Näringsdepartementet, beslut 2018-08-30, Bifall till överklagande av 
Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsningar på väg 30 i 
Kronobergs och Jönköpings län 

5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut 2018-09-14, Anmälan om att ta 
jordbruksmark ur produktion enligt 12 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) 
på fastigheten Galtås 2:3, Vaggeryds kommun. 

6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, Minnesanteckningar från Regionalt råd 
– Högnivåmöte om torkan 5 september 2018 

 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-25 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av 
delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande. 
1. Föreläggande tillsyn LSO 2:2, räddningstjänsten, beslut 2018-08-31, 

dnr Rtj 2017-000071 
2. Föreskrift om eldningsförbud, upphävande, beslut 2018-08-21, dnr KS 

2018/162 
3. Upphandlingsärenden, kommunledningskontoret 

beslut 2018-04-24, dnr UH 2018/039 
beslut 2018-04-25, dnr UH 2018/040 
beslut 2018-04-27, dnr UH 2018/032 
beslut 2018-06-24, dnr UH 2018/068 
beslut 2018-06-11, dnr UH 2018-072 
beslut 2018-04-24, dnr UH 2018/048 
beslut 2018-06-01, dnr UH 2018/061 
beslut 2018-06-18, dnr UH 2018/067 
beslut 2018-06-26, dnr UH 2018/069 
beslut 2018-03-09, dnr UH 2018/006 
beslut 2018-06-20, dnr UH 2018/037 
beslut 2018-01-12, dnr UH 2017/072 
beslut 2018-08-30, dnr UH 2018/075 

4. Nyttjanderättsavtal för förskolegård inom Backsvalan 1, 
kommunstyrelsens presidium, beslut 2018-09-03, dnr KS 2018/231 

5. Nyttjanderättsavtal för parkering inom Fåglabäck 2:6, 
kommunstyrelsens presidium, beslut 2018-09-03, dnr KS 2018/231 

6. Överenskommelse om uppsägning av arrende, överenskommen 
ersättning och delvis fortsatt benefikt nyttjande av mark inom Stödstorp 
2:1, kommunstyrelsens presidium, beslut 2018-09-03, dnr KS 2018/231 

 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-25 
Liggare för delegationsbeslut 
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Anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet  
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2018-09-19 
2. Tekniska utskottet, protokoll 2018-09-18 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-25 
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Övrigt 
 
Ordning vid vallokaler 
Kenneth Åberg (S) lyfter frågan om att säkerställa flaggning och ordning 
vid vallokaler i samband med de allmänna valen. 
 
Kommunstyrelsen diskuterar frågan ingående och det lämnas även 
synpunkter på hanteringen av valsedlar vid röstlokalerna. 
 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad noterar lämnade synpunkter. 
 
Lagans synliggörande kontra tidigare beslut 
Lennart Karlsson (-) lyfter frågan om Lagans synliggörande kontra tidigare 
beslut. Lennart vill att man väntar med vattennära mötesplatser och 
genomför röjning av vegetationen kring Lagan först i enlighet med det 
medborgarförslag som beslutats om. 
 
En återrapport kommer att lämnas på kommunstyrelsens kommande 
sammanträde. 
 
Plusenergiforum 
Kenth Williamsson (S) informerar om Plusenergiforum som arrangeras av 
Energikontor Norra Småland den 18 oktober i Jönköping. 
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