
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 
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Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 
17 oktober 2018, klockan 10:00-18:55, sammanträdet 
ajourneras 11:00-12:00 för styrgruppsmöte 4 Mejeriet samt  
för lunch 12:00-13:00 

Beslutande Gert Jonsson (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Roger Ödebrink (S), tjg. ersättare för Annelie Borgström (S) 
Ulf Abrahamsson (C) 
Maritha Bengtsson (KD) 

Övriga närvarande Annika Hedvall, kommundirektör 
Torbjörn Åkerblad, kanslichef, §§ 229-257 
Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare 
Anna Gradeen, integrationssamordnare, § 228 
Jenny Andersson, arbetsmarknadsenhetschef, § 228 
Stephan Lund, konsult, § 229 
Göran Svensson, kultur- och fritidschef, § 229 
Ewa Magnusson, ordförande kultur- och fritidsnämnden, § 229 
Tina Blomster, samhällsutvecklare, §§ 230-233 
Andreas Lindberg, fysisk planerare, §§ 230-233 
Hanna Grönlund, planarkitekt, §§ 234-235 
Madeleine Larsson, samordnare för miljöutveckling,  
§§ 234-235 
Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare, §§ 236-238 
Jörgen Hansson, ekonomichef, §§ 239-241 

Utses att justera Kenth Williamsson (S) Paragrafer 227-257 

Justeringens plats   
och tid 

Kommunledningskontoret, kommunkontoret, Skillingaryd 
tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 16:00 

Underskrifter Sekreterare  

Rose-Marie Moberg 

Ordförande 
Gert Jonsson 

Justerande 
Kenth Williamsson 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommande ärenden: 
- Marktaxa 2019, fastigheten Ljungdala 10 
- Reglemente för tekniska nämnden 
- Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) 
- Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling 
- Återrapportering av utredningsuppdrag Heltidsprojekt 
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Förslag gällande fortsatt planering för 
ensamkommande som omfattas av nya/tillfälliga 
gymnasielagen 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att även fortsättningsvis upplåta Berget som 
studentkorridor för de ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen,  
samt ytterligare 5 av lägenheterna på Gullvivan eller Talludden. 
Kommunstyrelsen poängterar vikten av samverkan med civilsamhället. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunledningskontorets förslag att anställa personal motsvarande  
1,0 heltidsanställning och i övrigt ge arbetsmarknadsenheten i uppdrag att 
färdigställa detaljplaneringen och fortsätta verksamheten enligt förslag 
överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Sedan den 20180701 har vi en ny lagstiftning som säger att vissa 
ensamkommande (efter en rad kriterier) kan ansöka om nytt 
uppehållstillstånd för att studera. Lagen kan endast sökas av ungdomarna 
under tre månader; perioden 20180701 – 20180930. Lagen har stött på en 
del hinder men fick 20180925 grönt ljus. Detta innebär att Migrationsverket 
återupptar tillämpningen av lagen i sin helhet och kan nu börja fatta 
bifalls/avslagsbeslut i de här ärendena. Den nya gymnasielagstiftningen den 
1/7 2018 ändrade landskapet och förutsättningarna för många av de 
ensamkommande ungdomarna i hela Sverige och i Vaggeryd kommun. 
Ungdomar som omfattas kommer få uppehållstillstånd i Sverige för att gå ut 
gymnasiet och i förlängningen få permanent uppehållstillstånd om de lyckas 
få jobb efter skolan. Ungdomarnas uppehållstillstånd är kopplat till den 
skola som de är inskrivna på och har sökt lagen genom. Alltså Fenix 
kunskapscentrum i vår kommun. Vi har idag 13 ungdomar på Berget som 
omfattas av den nya lagen. Samt ett 10-tal ungdomar i så kallade frivilliga 
familjehem runt om i kommunen. 

Kommunledningskontorets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att även fortsättningsvis upplåta Berget som 
studentkorridor för de ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen, samt 
ytterligare 5 av lägenheterna på Gullvivan eller Talludden. 

Kommunstyrelsen beslutar att anställa personal motsvarande 1,0 heltids-
anställning och i övrigt ge arbetsmarknadsenheten i uppdrag att färdigställa 
detaljplaneringen och fortsätta verksamheten enligt förslag. 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
PM, Förslag gällande fortsatt planering för ensamkommande som omfattas 
av nya/tillfälliga gymnasielagen 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Integrationssamordnare Anna Gradeen och arbetsmarknadsenhetschef Jenny 
Andersson redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om följande beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att även fortsättningsvis upplåta Berget som 
studentkorridor för de ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen,  
samt ytterligare 5 av lägenheterna på Gullvivan eller Talludden.  
Kommunstyrelsen poängterar vikten av samverkan med civilsamhället. 
 
Förslaget att anställa personal motsvarande 1,0 heltidsanställning och i 
övrigt ge arbetsmarknadsenheten i uppdrag att färdigställa detaljplaneringen 
och fortsätta verksamheten enligt förslag överlämnas till kommunstyrelsen 
att ta ställning till. 
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Redovisning av utredningsuppdrag idrottsplatserna 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad redovisning. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att låta utreda alternativa och 
hållbara driftsformer för idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP samt 
att en konsekvens- och riskanalys ska göras för de olika driftsformerna som 
föreslås. Utredningen utförs av en extern utredare och sakkunnig inom 
verksamhetsområdet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara delaktiga i utredningsprocessen. 
Därför får arbetsutskottet en redovisning av pågående arbete vid dagens 
sammanträde av konsult Stephan Lund. 
 
Beslutsunderlag  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-06-27, § 103 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 08-22, § 200 
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Nulägesanalys Bostadsförsörjningsprogram 2019-2022 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner nulägesanalysen för Bostadsförsörjnings-
programmet 2019-2022, med tillägget att förtydliga att utmaningen är att 
hela kommunen ska växa med boende samt att de senaste åren har en stark 
tillväxt skett, med hänsyn till externa exploatörers intresse att bygga i 
kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt lag om Kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2000:1383 och 
ändringen 2013:866 ska riktlinjer för bostadsförsörjning antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. Förslag till nulägesanalys i nytt 
bostadsförsörjningsprogram har tagits fram för godkännande. 
 
Beslutsunderlag  
Utkast, Bostadsförsörjningsprogram 2019-2022 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-05 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Andreas Lindberg, fysisk planerare och Tina Blomster, samhällsutvecklare 
redogör för ärendet.  
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Information om planer och markärenden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tina Blomster, samhällsutvecklare informerar om följande ärenden: 
- E4a skyltar 

Information godkänns om att fortsatta arbete med E4a skyltar efter 
avstämning med budgetberedningsarbetet och därefter fokusera på de 
befintliga skyltlägena med sikte på utveckling av skyltar i väst-östlig 
riktning. 
 

- Marktaxa 2019, fastigheten Ljungdala 10, KS 2018/230 
Beslut om pris. Se särskilt beslut. 

 
- Riktlinjer tomtförsäljning 

Information om pågående arbete med framtagande av riktlinjer för 
tomtförsäljning godkänns. Riktlinjer ska tas fram och beslutas. 
 

- Yttrande på ansökan om förlängd nätkoncession mellan Vaggeryd 
och Skillingaryd KS 2018/236 
Se särskilt beslut. 
 

- Åker – inköp av LIS-område 
Information om pågående arbete. Samhällsutvecklaren ges i uppdrag att 
ta kontakt med berörda. 
 

- Markförhandling Byarum 
Information om tidigare arbete. Kanslienheten ges i uppdrag att 
undersöka möjligheter till en lösning. 
 

- Sörgårdsområdet - Stenvadet 
Information om pågående arbete. Samhällsutvecklaren ges i uppdrag att 
återkomma med möjliga lösningar och kostnader för vilka delar som kan 
byggas ut. 
 

- Överenskommelse om fastighetsreglering 
Samhällsutvecklaren ges i uppdrag att fullfölja överenskommelse om 
fastighetsreglering i enlighet med genomgånget avtal. 
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Marktaxa 2019, fastigheten Ljungdala 10 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna  
250 kr/m² i taxa för fastigheten Ljungdala 10. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Detaljplan för att möjliggöra för bostäder inom Ljungdala 10 ska antas av 
kommunstyrelsen 7 november, 2018. För att möjliggöra en försäljning av 
marken, behöver priset för marken fastställas. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-16 
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Yttrande på ansökan om förlängd nätkoncession 
mellan Vaggeryd och Skillingaryd 
 
Arbetsutskottets beslut 
Vaggeryds kommun har inget att erinra mot att nätkoncessionen mellan 
Vaggeryd och Skillingaryd förlängs. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Nätkoncessionen för luftledningen mellan Vaggeryd och Skillingaryd från 
1995 behöver förlängas. Vaggeryds kommun har getts möjlighet att 
inkomma med yttrande på ansökan om förlängning.  
 
Beslutsunderlag  
Remiss – Ansökan om förlängd nätkoncession för befintlig kraftledning 
mellan Vaggeryd-Skillingaryd 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-16 
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Fördjupning av översiktsplan för Byarum – 
Delrapportering 1 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner projektplanen och har tagit del 
av delrapportering 1. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Det finns stor potential för samhällsutveckling i Byarum. Närheten till 
Vaggeryd och ett eventuellt nytt bostadsområde nordost om Hjortsjön (Östra 
strand) samt verksamhetsområdet Logpoint i norr gör det intressant att 
skapa sig en helhetsbild av situationen. I Byarum finns många olika behov 
och utmaningar som behöver utredas och samspelas. Bland annat flera 
infrastrukturfrågor så som Y:et, tågstopp, planskildkorsning men även 
frågor rörande försörjning av barnomsorg samt nya bostadsområden. En 
fördjupning ska klargöra huvuddragen i markanvändning, kvartersstruktur 
och gatunät. 
 
Beslutsunderlag  
Projektplan 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-05 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund redogör för ärendet. 
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Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun – 
Delrapportering 4 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner innehållet i delrapportering 4. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun, Delrapportering 4 –  
Projektfasen med att samla in underlag och genomföra inventeringar har 
avslutats och projektet har nu övergått till en analysfas.  
 
De två områden vars analyser startats upp senaste månaden är sociala- och 
hälsofrämjande ekosystemtjänster samt reglerande ekosystemtjänster 
(klimatanpassning).  
 
Delrapportering 4 kommer att fokusera på de reglerande 
ekosystemtjänsterna med inriktning på skyfall och värmeböljor. 
Delrapporteringen kommer att presentera indikationer kring vad den 
slutgiltiga analysen kommer att visa på. 
 
Beslutsunderlag  
Grönstrukturplan, Delrapport 4 – Uppstart av analysfasen med fokus på 
reglerande ekosystemtjänster 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-05 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund och samordnare för miljöutveckling 
Madeleine Larsson redogör för ärendet. 
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Kommunstyrelsens reglemente omarbetning 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner arbetsmaterialet för 
kommunstyrelsens reglemente och ger kommunstyrelsens presidium i 
uppdrag att färdigställa ett förslag till reglemente för kommunstyrelsen till 
kommunstyrelsens sammanträde den 7 november. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Bakgrund 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar 
och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, 
styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig 
myndighets beslut. Reglementet reglerar kommunstyrelsens ansvar och 
beslutanderätt. Syftet med kommunstyrelsens reglemente är att komplettera 
de bestämmelser som finns i kommunallagen med föreskrifter som behövs 
för kommunstyrelsens sammanträden och handläggning av ärenden. 
Reglementet tydliggör också gränsdragningar mellan kommunstyrelsen och 
övriga nämnder. 
Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunstyrelsens reglemente. 
Kommunstyrelsen beslutar om kommunstyrelsens delegationsordning, 
vilket är en vidaredelegation av kommunstyrelsens beslut till arbetsutskott 
samt till olika funktioner som exempelvis Kommundirektör, KSO, 
personalchef, ekonomichef, samhällsutvecklare o.s.v.  
I samband med en rad beslut i fullmäktige kring flytt av försörjningsstöd, 
planfrågor, bildande av teknisk nämnd samt ny kommunallag förnyas 
Kommunstyrelsens reglemente. Även delegationsordningen ses över under 
2018-2019 för att effektivisera verksamheten och säkerställa 
beslutsordningen. 

Enligt SKLs rekommendation 
Kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen bör i så stor 
utsträckning som möjligt följa SKLs uppdaterade rekommendation från 
2018 som harmonierar med nya kommunallagen, detta skapar en större 
möjlighet till insyn för medborgare, politiker, tjänstemän och 
samverkansaktörer. 

Kommunstyrelsens reglemente delas enligt SKLs rekommendation upp i en 
ledningsfunktion och styrfunktion, en uppföljningsfunktion samt särskilda 
uppgifter. För att skapa tydlighet redovisas ren verksamhet och drift i 
särskilt kapitel. 

 forts. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 § 236 2018/254 13 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
 
Förändringar gentemot gällande reglemente är, förutom formerna ovan i 
korthet: 
Förtydligat ansvar kring investerings och exploateringsbudget 
Tekniska utskottets ansvar övergår till teknisk nämnd enligt beslut KF 2018-
06-25 § 106 
Driftsdelen av fastighetsfrågor övergår till en teknisk nämnd enligt beslut 
KF 2018-06-25 § 106 
Detaljplanering övergår till kommunstyrelsens ansvar enligt beslut KF 
2017-09-25 § 130 
Ekonomiskt bistånd övergår till kommunstyrelsen från socialnämnden enligt 
beslut KF 2018-04-23 § 068 
1:e och 2:e vice ordförande för KS införs enligt KF 2018-06-25 § 106 
Nya ekonomiska riktlinjer enligt beslut KF 2018-06-25 § 109 
Det skall även säkerställas att reglementet harmonierar med 
kommundirektörens instruktioner KS 2018-03-07 § 046 samt 
Arvodesreglemente KF 2018-06-25 § 106 
 
Som separata ärenden hanteras tekniska nämndens reglemente och tillfällig 
delegationsordning för ekonomiskt bistånd. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens reglemente arbetsmaterial till KSAU 20191017 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg redogör för ärendet. 
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Reglemente för teknisk nämnd 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner uppdragsbeskrivningen för 
tekniska nämnden och ger kommunstyrelsens presidium i uppdrag att 
färdigställa ett förslag till reglemente för teknisk nämnd till kommun-
styrelsens sammanträde den 7 november. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Bakgrund 
Kommunallagen (1991:900), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar 
och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, 
styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig 
myndighets beslut. Reglementet reglerar tekniska nämndens ansvar och 
beslutanderätt. Syftet med tekniska nämndens reglemente är att komplettera 
de bestämmelser som finns i kommunallagen med föreskrifter som behövs 
för tekniska nämndens sammanträden och handläggning av ärenden. 
Reglementet tydliggör också gränsdragningar mellan tekniska nämnden och 
övriga nämnder. 
Det är kommunfullmäktige som beslutar om tekniska nämndens reglemente. 
Tekniska nämndens beslutar om tekniska nämndens delegationsordning, 
vilket är en vidaredelegation av tekniska nämndens beslut till 
beredningsutskott samt till olika funktioner som exempelvis 
förvaltningschef.  
 
Enligt SKLs rekommendation 
Kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen bör i så stor 
utsträckning som möjligt följa SKLs uppdaterade rekommendation från 
2018 som harmonierar med nya kommunallagen, detta skapar en större 
möjlighet till insyn för medborgare, politiker, tjänstemän och 
samverkansaktörer. 
 
Förändringar gentemot gällande reglemente är, förutom formerna ovan i 
korthet: 
Tekniska utskottets ansvar övergår till teknisk nämnd enligt beslut  
KF 2018-06-25 § 106 
Driftsdelen av fastighetsfrågor övergår till en teknisk nämnd enligt  
beslut KF 2018-06-25 § 106 
Nya ekonomiska riktlinjer enligt beslut KF 2018-06-25 § 109 
Arvodesreglemente KF 2018-06-25 § 106 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Utdrag Tekniska nämndens reglemente arbetsdokument till  
KSAU 2018-10-17 
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2018-10-16 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg redogör för ärendet. 
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Tillfällig delegationsordning för 
Arbetsmarknadsenheten 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar föreslagen tillfällig delegationsordning för 
Arbetsmarknadsenheten, AME. 
 
Delegationsordningen träder i kraft när arbetsmarknadsenhetens verksamhet 
enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 068 startar. 
 
För AME kvarstår de delegeringar som anges i kommunstyrelsens 
delegationsordning 2015-09-09 § 147, med undantag av 2a stycket under 
rubriken ”Delegatens rätt att hänskjuta ärende till styrelsen” som för AMEs 
del utgår.  
 
I och med ikraftträdandet upphävs delegationsbesluten; KSAu 2017/260 § 
222, 2017/179 § 147 och 148 samt KS 2012/248 § 193 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslöt 2018-04-23, § 068 att: 
 
1. 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. Kommunfullmäktige 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.  
6. Finansiering till nödvändiga investeringar gällande omorganisationen får 
ianspråktas ur kommunstyrelsens förfogande, resterande del får tas av medel 
för arbetsmiljöåtgärder som redan finns budgeterade.  
 
 forts. 
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Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har AME gjort en översyn av 
de delegeringar som nu finns och vad som behöver kompletteras och 
förändras.  
 
Eftersom kommunledningskontoret för närvarande arbetar med en översyn 
och revidering av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning är 
den föreslagna delegationsordningen endast tillfällig och förutsätts gälla 
fram till att kommunstyrelsen antar en ny heltäckande delegationsordning, 
där även AMEs nya organisation ingår. 
 
Kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning (KS 2015-09-09 § 147) 
gäller fortsättningsvis för AME. Den föreslagna tillfälliga 
delegationsordningen är framtagen för att dels ersätta tidigare delegationer i 
olika beslut och dels för att fylla upp ett kommande tomrum när 
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan ska verkställas.  
 
På en punkt är det dock nödvändigt att AME undantas från 
kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning. Under rubriken 
”Delegatens rätt att hänskjuta ärende till styrelsen” 2a stycket anges att en 
enskild delegat har rätt att hänskjuta beslutanderätten till styrelsen för 
avgörande när ärendet är komplicerat och/eller av principiell beskaffenhet. I 
vårt förslag anges en annan ordning där ärenden istället ska hänskjutas till 
överordnad chef i en ”trappstegsfunktion”. Skälet är att kommunstyrelsen 
inte ska hantera individärenden som kan avgöras av en – för delegaten – 
överordnad chef. Förslaget anger dock att kommundirektören eller 
ordföranden har möjlighet att lyfta enskilda ärenden till styrelsen om någon 
av dem anser att det behövs. 
 
Kommunstyrelsen och KSAu har vid flera tillfällen tagit beslut om olika 
delegationer för AMEs verksamhet; KSAu 2017/260 § 222, 2017/179 § 147 
och 148 samt KS 2012/248 § 193. Dessa delegationer har vägts in i förslaget 
och kan därför upphävas i och med att den nya tillfälliga träder i kraft. 
 
Beslutsunderlag  
Tillfällig delegationsordning för Arbetsmarknadsenheten 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-05 
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Programbudget 2019 för kommunstyrelsens 
verksamhet med räddningstjänst 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar: 

Programbudget för 2019 för kommunstyrelsens verksamhet. Dokumentet 
innehåller prioriterade mål samt fördelning av ekonomiska medel på 
programområden. 
 
Programbudget för 2019 för räddningstjänstens verksamhet. Dokumentet 
innehåller prioriterade mål samt fördelning av ekonomiska medel på 
programområden. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Programbudget för år 2019 har utarbetats i enlighet med kommunens 
planeringsprocess.  Mål för verksamheten är beslutade för 2019. Dessa 
slutredovisas i årsredovisningen 2019.  
 
De ekonomiska ramarna både för kommunstyrelsens verksamhet och 
räddningstjänsten är justerade för kommunens årliga löneöversyn.  
 
Kommunstyrelsen har tillförts medel om 0,7 mnkr för inrättandet av en 
informationssäkerhetssamordnare. 
 
Några rättelser är genomförda inom kommunstyrelsens verksamhet mot 
bakgrund av omorganisering. Den största justeringen avser 
arbetsmarknadsenhetens övertagande av hantering av ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd). Budgetmedel om 2,7 mnkr för handläggare, 
verksamhetssystem med mera justeras mellan socialnämnden och 
kommunstyrelsen 2019.  
 
Försörjningsstödet ligger kvar på en budgetnivå om 8,2 mnkr även 2019. 
Prognosen för 2018 ser bättre ut än den budgeterade nivån för biståndet, 
men AME beräknar att nivån behöver kvarstå mot bakgrund av kommunens 
ansvar för ensamkommande barn över 19 år.  
 
 forts. 
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Därutöver har dels budgetmedel för tekniska utskottet flyttats till den 
nybildade tekniska nämnden och dels har ny organisering,, central 
ekonomifunktion införts, vilket innebär att två ekonomtjänster flyttats till 
kommunledningskontoret från socialnämnden och barn och 
utbildningsnämnden. (se bifogad budgethandling, kommunstyrelsens 
verksamhet). 

Kommunstyrelsens verksamhet har ett effektivitetskrav om 1,6 mnkr under 
2019. 
 
Inom räddningstjänstens verksamhet har inga justeringar utöver lönerevision 
gjorts mellan SPB19-21 och denna programbudgethandling avseende 2019. 
Räddningstjänsten har ett effektivitetskrav om 110 tkr under 2019.  
 
Vi befinner oss i en tillväxtfas som är positiv för kommunens utveckling, 
men som också innebär utmaningar, bland annat när det gäller stora 
investeringsbehov för kommunens verksamheter, bostadsförsörjning och att 
kunna erbjuda goda bostäder i hela kommunen, vilket i sin tur stimulerar en 
rörelse på bostadsmarknaden. Det kommer bli allt viktigare att planera i 
relation till konjunktur, d.v.s. ha rätt tempo i förhållande till konjunkturens 
förutsättningar. Kommunens budgetberedning är en viktig grupp med 
uppdrag att samordna och balansera tempot, så att ambitionsnivån och 
tillväxten harmoniserar med kommunens ekonomiska förutsättningar i syfte 
att upprätthålla kommunens ekonomiska stabilitet.  
 
Kompetensförsörjningen är en annan stor utmaning som idag kräver ett 
helhetsgrepp och där kommunstyrelsen är samordnande. I detta ingår bland 
annat att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare i syfte att försörja våra 
verksamheter med kompetent personal.  
 
Det ställs allt större krav på effektivare, modernare och mer digital 
administration vilket bland annat innebär kompetenta medarbetare, 
kartlagda processer och ett kontinuerligt effektivitetsarbete i syfte att möta 
allas förväntningar på moderna och ändamålsenliga lösningar. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
Programbudget 2019 för kommunstyrelsens verksamhet 
Programbudget 2019 för räddningstjänstens verksamhet 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson redogör för ärendet. 
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Central ekonomifunktion – uppdrag i SPB18-20 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna slutredovisning 
av uppdraget i Strategisk plan och budget 2018-2020 avseende central 
ekonomifunktion. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra ny 
organisation innefattande en central ekonomienhet för kommunen under 
kommunstyrelsen och dess förvaltning, kommunledningskontoret. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inom ramen för 
budgetförslaget till kommunfullmäktige i november avseende 2019 
omdisponera medel från barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden 
till kommunstyrelsen för berörda ekonomtjänster.   
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att när 
förutsättningar finns ge den centrala ekonomifunktionen ekonomiska 
förutsättningar att stödja nämnderna med ett kvalificerat ekonomstöd 
kopplat till bland annat bokslut, uppföljning och prognos samt 
ekonomistyrning inom såväl drift som investeringar och 
exploateringsverksamheten. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I Strategisk plan och budget 2018-2020 beslutade kommunstyrelsen att 
utreda en centralisering av olika funktioner från nämnderna till 
kommunledningskontoret (KLK).  
 
Kommunen har idag ekonomer som är organiserade både under KS och i 
nämnderna. I bifogad utredning beskrivs ekonomienhetens uppgifter, en 
nulägebeskrivning sammanfattas, ekonomrollen och viktiga förhållningssätt 
(kravprofilen mm.), ekonomens arbetsuppgifter samt gränssnitt till 
administratör och chef, bemanning jämfört grannkommunerna, en 
komprimerad bild av önskat framtida arbetssätt samt identifierade för och 
nackdelar med central vs decentraliserad organisering av ekonomerna. 
Utredningen fokuserar framförallt på de delar inom ekonomiområdet som 
har koppling till arbetsuppgifter som berör ekonomrollen i nämnd. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-09 
Uppdrag – Central ekonomifunktion 
 forts. 
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Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att ändra sista stycket i 
beslutet:  
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att när 
förutsättningar finns ge den centrala ekonomifunktionen ekonomiska 
förutsättningar att stödja den nybildade tekniska nämnden med ett 
kvalificerat ekonomstöd kopplat till bland annat bokslut, uppföljning och 
prognos samt ekonomistyrning inom såväl drift som investeringar och 
exploateringsverksamheten” till 

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att när 
förutsättningar finns ge den centrala ekonomifunktionen ekonomiska 
förutsättningar att stödja nämnderna med ett kvalificerat ekonomstöd 
kopplat till bland annat bokslut, uppföljning och prognos samt 
ekonomistyrning inom såväl drift som investeringar och 
exploateringsverksamheten”. 
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Kultur- och fritidsnämnden – Begäran om uttal ur fond 
2018 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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. Dessa uttag ingår också I kommunfullmäktiges 
ärende kopplat till delårsrapport per 31 augusti.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta därutöver att bifalla 
uttag ur kultur- och fritidsnämndens fond om ytterligare 509 tkr utöver 400 
tkr för att återställa ekonomisk obalans på Vaggeryds IP och Movalla IP.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå begäran kopplat till 
Hjortsjöns Camping och beslutar att den löpande driften och eventuella 
oklarheter kring finansiering av Hjortsjöns Camping hanteras inom ramen 
för kommunens årliga budgetprocess.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige slutligen betona vikten av 
nämndens ansvar där balans ska upprätthållas mellan skattebetalarnas 
tilldelade medel och verksamhetens omfattning och ambitionsnivå. Det är 
mycket angeläget att verksamheten styrs och leds så att verksamheten ryms 
inom tilldelad ekonomisk ram. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kultur och fritidsnämnden har under flera år uppvisat god budgetföljsamhet 
och i övrigt goda resultat inom ansvarsområdet. De tidigare upparbetade 
resultaten fås i viss grad och under vissa förutsättningar användas. (se 
riktlinjer och regler för ekonomistyrning). Merparten av begäran avser 
insatser av engångskaraktär. Utifrån rådande prognos för kommunen som 
helhet föreslås bifall till begäran 2018. Det är emellertid viktigt att hitta en 
långsiktig finansiering av de delar inom Kultur och fritidsnämnden som 
avser löpa långsiktigt. Dialog kring idrottsplatserna och Hjortsjöns Camping 
är de verksamhetsområden som behöver säkerställas långsiktigt. I nuvarande 
budgetarbete för 2019 har Kultur och fritidsnämnden uppdraget att inom 
tilldelad ekonomisk ram budgetera dessa verksamheter. Nämdnen har 
befogenhet att fördela kommunfullmäktiges tilldelade resurser på 
programområden. 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-09-26 § 141 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-05 
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Framtagande av dagvattenstrategi 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upplägget och tidsplanen för 
arbetet med att ta fram en dagvattenstrategi för Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet  
År 2004 infördes vattendirektivet i Svensk lagstiftning genom bland annat 
vattenförvaltningsförordningen. Sverige är uppdelat i fem olika 
vattendistrikt baserat på de fem större havsbassängerna vilket innebär att 
både län och kommuner kan tillhöra mer än ett vattendistrikt. Vaggeryds 
kommun tillhör två vattendistrikt, Södra Östersjön och Västerhavet.  
 
Vattenmyndigheterna i Sverige har tagit fram förvaltningsplaner och 
åtgärdsprogram för de olika vattendistrikten. Nuvarande förvaltningsplan 
och åtgärdsprogram gäller för 2016-2021. Eftersom förvaltningsplanen och 
åtgärdsprogrammen grundar sig på lagstiftning är åtgärderna inte frivilliga 
för kommunerna utan ska genomföras.  
 
Åtgärd 7 i Vattenförvaltningens åtgärdsprogram anger att ”Kommunerna 
ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas”.  
 
En VA-plan behöver beskriva hur planerade verksamheter, t ex VA-
utbyggnad, kan komma att påverka vattenförekomsternas status i 
kommunen. VA-planen ska även tydliggöra var miljökvalitetsnormerna för 
vatten riskerar att inte följas samt var det finns behov för åtgärder. VA-
planen ska dessutom fungera som underlag i samordningen av hur 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas i kommunal planläggning, t ex 
översiktsplanen. 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2016-04-25 § 36 en VA-policy. VA-policyn 
innehåller dels övergripande mål för VA-verksamheten och dels 
ställningstagande utifrån de behov som har påvisats hos VA-översikten. Ett 
ställningstagande som görs är under rubriken ”Allmän vatten- och 
avloppsförsörjning” där det står ”Utarbeta en ny dagvattenstrategi”.  
 
 
 forts. 
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Tekniska utskottet beslutade 2017-09-26 § 83 om en VA-plan för de 
allmänna VA-verksamhetsområdena, d v s Tekniska kontorets 
ansvarsområden. I VA-planen finns en plan för framtagande av 
dagvattenstrategi som baseras på de tre ställningstagandena från VA-
policyn, ”Genom förebyggande arbete ta hänsyn till framtida 
klimatförändringar för att minimera effekterna av översvämningar”, 
”Minimera påverkan av dagvatten i recipienten” och ”Utarbeta en ny 
dagvattenstrategi”.   
 
I september 2018 formades en projektgrupp med tjänstemän för att ta fram 
en dagvattenstrategi för Vaggeryds kommun. Dagvattenstrategin ska vara 
förvaltningsövergripande och miljöstrategen är projektledare. Övriga 
projektdeltagare är VA-chef, miljöinspektör, planarkitekter och 
samhällsutvecklare. Referensgrupp för dagvattenstrategin är kanslichef, 
teknisk chef och miljö- och byggchef. Ansvarig för dagvattenstrategin är 
Kommunstyrelsen.  
 
Projektgruppen föreslår att dagvattenstrategin delas in i två delar.  
 
Dagvattenstrategi Del 1 – Mål och strategier innehåller syfte, mål och 
strategier, ansvarsfördelning och styrning. Del 1 beslutas i 
kommunfullmäktige. Tidsplan för del 1 är att det ska finnas en version att 
skicka ut på remiss innan årsskiftet 2018/2019. Del 1 ska vara klar för beslut 
i första instans i mars/april.  
 
Dagvattenstrategi Del 2 – Handlingsplan blir ett arbetsdokument för 
genomförande av dagvattenfrågorna i samhällsbyggnadsprocessen. Del 2 
ska även innehålla en kartläggning av nuläget för status på olika 
dagvattenförekomster och riktlinjer för framtida arbete. Del 2 beslutas i 
Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Miljö- och byggnämnden. 
Tidsplan för Del 2 är att arbetet påbörjas i januari 2019 och ska vara klart 
för beslut i första instans i juli 2019 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-24 
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FASTR – Snabbare omställning till fossilfria 
transporter i Jönköpings län 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Delta i och medfinansiera projektet FASTR – snabbare omställning till 
fossilfria transporter i Jönköpings län. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Energikontoret Norra Småland kommer att starta upp projektet FASTR- 
snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län. FASTR har 
som mål, att både stad och landsbygd i Jönköpings län, har tillgång till en 
mångfald av förnybara och icke fossila drivmedels- och laddningsalternativ 
där regional infrastruktur, upphandlingar och drivmedelsproduktion främjar 
näringslivets och framförallt små- och medelstora företags möjligheter att 
verka och utvecklas. Syftet är att ge Jönköpings län bättre förutsättningar att 
nå prioriteringen om en 
fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt ambitionen att bli ett Plusenergilän 
till 2050. 
 
FASTR pågår under 2019-01-01 till 2021-12-31 och ägs av Energikontor 
Norra Småland, som är en del av Region Jönköpings län, i samverkan med 
Länsstyrelsen i Jönköpings län.  
 
Projektet har förslag på 5 olika arbetspaket.  
Arbetspaket 1 ”Aktörsamverkan för utveckling och kunskap” handlar om att 
ta fram strategier och handlingsplaner för drivmedelsinfrastrukturen, starta 
upp ett upphandlingsnätverk för fossilfria fordon och tjänster samt etablera 
nya eller förstärka befintliga nätverk.  
 
Arbetspaket 2 ”Kollektivtrafik och förnybart” handlar om att etablera 
förnybara drivmedelsalternativ för Jönköpings länstrafik.  
 
Arbetspaket 3 ”Tanka förnybart och ladda i hela länet” handlar om at göra 
insatser för att öka antalet laddpunkter över hela Jönköpings län samt öka 
antalet tankställen för biogas, vätgas och HVO100.  
 
Arbetspaket 4 ”Logistik och tunga transporter” handlar om att främja 
tillgången på förnybara drivmedel till länets logistikområden.  
 
 forts. 
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Arbetspaket 5 ”Produktion av förnybara drivmedel och energilagring” 
handlar om att öka förutsättningarna för biobaserad produktion av förnybara 
drivmedel, skapa ett regionalt biogasnätverk och öka kunskapen för 
utbyggnaden av vätgasproduktion och energilagring av smarta elnät.  
 
Preliminärt är budgeten 19,8 miljoner kronor beroende på omfattningen av 
medfinansiering och intresse av att delta i projektets aktiviteter. 
Projektmedel söks från Europeiska regionala strukturfonden (ERUF) via 
Tillväxtverket. Övriga finansiärer är  Region Jönköpings 
läns, Scania och Klimatrådet. Deltagande kommuner erbjuds att 
medfinansiera projektet med 
kontanta medel och med den tid de medverkar i projektets arbetspaket.  
 
Vaggeryds kommun är en mellanstor kommun som föreslås en 
medfinansiering på 20 000 kr per år under 2019-2021. Vi ska även 
medverka med 20 timmar årligen i vardera 5 arbetspaket, d v s totalt 100 
arbetstimmar per år.   
 
I stora frågor som att ställa om till fossilfria fordon och att kunna etablera 
tankställen för till exempel biogas i vår kommun är vi beroende av ett 
samarbete med andra aktörer såsom Länsstyrelsen, Regionen och 
kommuner. Projekt som FASTR är nödvändiga för att vi på ett strategiskt 
sätt ska kunna komma framåt i dessa frågor. FASTR innefattar många olika 
delar vilket innebär att det är viktigt att olika personer med olika 
expertkompetens bidrar till att vi ska lyckas. Naturliga deltagare i FASTR är 
representanter från Vaggeryds energi, upphandlingsenheten och 
kanslienheten (miljöstrateg, kommunikatör, kanslichef) samt SÅM. En 
projektgrupp med deltagare från ovan nämnda enheter, bolag och förbund 
behöver startas upp där miljöstrategen kan ha en projektledande roll. 
Projektgruppen bör ses regelbundet för att uppdatera varandra i vad som 
händer inom respektive ansvars- och aktivitetsområde. Utöver det lägger 
representanterna olika mycket tid på anordnade aktiviteter, nätverk och 
liknande. 
 
Beslutsunderlag  
Beslutsunderlag för medfinansiering 2018-09-07 
Projektbeskrivning 2018-09-07 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-04 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag 
att delta i och medfinansiera projektet FASTR. 
 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår avslag till förslaget att delta i och 
medfinansiera projektet FASTR. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag och Ulf Abrahamssons 
förslag mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller kommun-
ledningskontorets förslag. 
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Ny detaljplan för förskola mm. Hok 2:110 m.fl. – beslut 
om samråd 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ut detaljplanen för 
samråd. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav enligt protokoll 2018-04-17 § 115 i 
uppdrag att göra en ny detaljplan för Hok 2:110 m.fl. för att möjliggöra en 
förskola, eftersom det finns behov av att utöka förskoleverksamheten i Hok. 
I planuppdraget ingår även att se över gällande detaljplan och en eventuell 
ändring av befintliga bestämmelser för intilliggande obebyggd industrimark. 
 
För att möjliggöra för förskolan har befintlig detaljplan setts över. Istället 
för att bryta ut vissa områden ur detaljplanen kommer hela gällande plan att 
upphävas och ersättas med en ny. Det innebär att användningen för flera 
olika ändamål i den befintliga detaljplanen ändras, medan andra 
användningar enbart flyttats in i den nya planen utan förändring. 
 
Förslag till ny detaljplan har upprättats och ska skickas ut för samråd. 
 
Beslutsunderlag  
Plankarta 
Planbeskrivning 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-27 
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Detaljplan för Ljungdala 10 och 14, Vaggeryds tätort 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och de 
redaktionella ändringar den föreslår samt beslutar om att anta detaljplanen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Detaljplanen för fastigheten Ljungdala 10 vann laga kraft 1965-07-15 och 
medger bostadsändamål samt samlingslokal. För att anpassa detaljplanen till 
nya förhållanden och möjliggöra för försäljning måste en ändring av 
detaljplanen göras, eftersom hela fastigheten nu ska tillåta bostadsändamål. 
Utöver det legaliserar detaljplanen bostadsbebyggelsen på Ljungdala 14 
som i dagsläget strider mot detaljplan, då befintlig detaljplan tillåter 
samlingslokal. Detaljplanen upprättas genom utökat förfarande. 
 
Beslutsunderlag  
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-27 
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Revisionsrapport – Granskning av lokalförsörjning i 
Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 5 december upprätta ett förslag till svar på 
revisionsrapporten 
 
Sammanfattning av ärendet  
Vaggeryds kommuns revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en 
granskning av lokalförsörjning i Vaggeryds kommun. I samband med 
granskningen har en rapport upprättats. I rapportens sammanfattning finns 
iakttagelser och rekommendationer. 

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten till 
kommunstyrelsen för synpunkter. 

Beslutsunderlag  
Revisionsrapport – Granskning av lokalförsörjning i Vaggeryds kommun 
Kommunens revisorer, Missiv 2018-08-22 
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Återrapportering av förtydligande gällande 
kostorganisationen 
 
Arbetsutskottets beslut 
Socialchef Lotta Damberg bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde den 
7 november för att redogöra för socialnämndens återrapportering. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens återrapportering. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen har 2018-01-10 § 2 uppdragit till socialnämnden att 
förtydliga vilka effekterna blir genom den nya kostorganisationen jämfört 
med den gamla, organisatoriskt och ekonomiskt. 
 
Socialnämnden har beslutat 2018-08-30 § 70 att godkänna förvaltningens 
utredning – återrapport daterad 2018-08-09. 
 
Beslutsunderlag  
Socialnämndens beslut 2018-08-30, § 70 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
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Motion – Korttidsboende på Talludden 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i enlighet 
med socialnämndens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion daterad 
2018-04-20 med förslag att kommunfullmäktige så snart som möjligt ger 
socialnämnden uppdraget och förutsättningen till att påbörja arbetet att flytta 
korttidsboendet på Furugården till Talludden. 
 
Yttrande över motionen har begärts från socialnämnden, som i beslut 2018-
08-30 § 71 föreslår att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-04-20 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 
Remiss till socialnämnden 2018-05-07 
Socialnämndens beslut 2018-08-30, § 71 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
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Kommunala tillkännagivanden 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunala tillkännagivanden ska annonseras 
i tidningarna Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter samt nättidningen 
Skillingaryd.nu. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunala tillkännagivanden ska ske genom anslag på kommunens 
officiella anslagstavla på vaggeryd.se samt genom annonsering i ortspress. 
 
Kommunstyrelsen beslutade förra året att annonsering under 2018 ska ske i 
tidningarna Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter, nättidningen 
Skillingaryd.nu samt tidningen Framme. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
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Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 
2019 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kungörelse 

av kommunfullmäktiges sammanträden 2019 ska göras i tidningarna 
Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter, Finnveden.nu och på 
webbtidningen Skillingaryd.nu samt på kommunens webbplats, 
vaggeryd.se.  

2.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ärendelistan 
inte behöver vara med vid annonsering utan enbart på kommunens 
webbplats, vaggeryd.se. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen före december månads 
utgång besluta om i vilka tidningar som kommunfullmäktiges 
sammanträden ska göras. Enligt beslut i kommunfullmäktige sked 
annonsering under 2018 i tidningarna Jönköping-Posten, Värnamo Nyheter, 
Finnveden.nu samt på webbtidningen Skillingaryd.nu och på Vaggeryds 
kommuns webbplats, vaggeryd.se.  
 
Inför 2018 hade kommunledningskontoret en dialog med 
kommunfullmäktiges ordförande om att ärendelistan inte behöver vara med 
i annonserna, utan enbart en hänvisning till kommunens webbplats. Detta är 
en kostnadsbesparande åtgärd eftersom annonsutrymmet minskar. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
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Val av ledamöter i styrelsen för Majken och Rolf 
Grenthes Stiftelse 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens 
förslag, att utse följande nya ledamöter till styrelsen för Majken och  
Rolf Grenthes Stiftelse för åren 2019-2021: Berry Lilja Vaggeryd,  
Louise Skålberg Skillingaryd och Tomas Gustavsson Vaggeryd. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Företrädare för familjen Grenthe har tidigare låtit meddela att det endast är 
kommunstyrelsen (KS) som kan fatta beslut om vilka ledamöter som skall 
ingå i stiftelsens styrelse. Frågan kan dock beredas av annan nämnd. Kultur 
och fritidsnämnden får därför i uppdrag av KS att föreslå tre personer som 
ledamöter i stiftelsens styrelse.  

Majken och Rolf Grenhte Stiftelsen syftar till att stödja 
ungdomsutbildnings- och museiverksamhet i Vaggeryds tätort samt som ett 
stipendium för kvinnlig idrottsprestation eller som ungdomsledare i 
Vaggeryds kommun. Enligt stiftelseurkunden ska stiftelsen ledas av tre 
personer som utses av Vaggeryds kommun. En ledamot kan vara aktiv 
politiker. Styrelsens ledamöter väljs för en period av tre år med möjligheter 
till återval en gång.  

Förvaltningen av stiftelsekapitalet sker genom Vaggeryds kommun.  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05 § 157 att överlämna ärendet att 
lämna förslag på ledamöter till kultur- och fritidsnämnden, som har att 
föreslå en styrelse till kommunstyrelsen för de kommande tre åren. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2018-09-26, § 142 lämnat förslag på 
nya ledamöter till styrelsen för Majken och Rolf Grenthes Stiftelse för åren 
2019-2021. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-02 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 151 
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 157 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-09-26, § 142 
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Samverkansavtal – Gång- och cykelväg längs väg 806, 
Skillingaryd Tallnäs/Tofteryd 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner samverkansavtalet mellan 
Trafikverket och Vaggeryds kommun för gång- och cykelväg längs väg 806, 
Skillingaryd Tallnäs/Tofteryd. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Trafikverket begär ett undertecknat samverkansavtal mellan kommunen och 
väghållaren för att få tillstånd att anlägga planerad gång- och cykelväg. 
Avtalets syfte är att reglera ansvar och kostnader mellan parterna. 

Gång- och cykelvägen kommer i huvudsak att förläggas utanför statligt 
vägområde. På några begränsade avsnitt kommer dock GC-vägen, av 
utrymmesskäl, att överlappa statligt vägområde och avskiljs då från väg 806 
med GCM-stöd. Efter färdigställande kommer gång- och cykelvägen ha 
kommunalt huvudmannaskap. Efter färdigställande har Trafikverket fortsatt 
vägrätt men ansvarar inte för gång- och cykelväg inom vägområdet. 
Kommun ansvarar för alla kostnader för gång- och cykelvägen inkluderat 
Trafikverkets kostnader för åtgärder och bevakande projektledare. 

 
Beslutsunderlag  
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2018-09-04 
Tekniska utskottets beslut 2018-09-18 § 97 
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Information från kommundirektören 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet informeras om följande: 
- Rondering torg och teaterfoajén Skillingehus 

Information ges om problemen på torget i Skillingaryd samt incident i 
teaterfoajén i Skillingehus. Rondering är beställd. 
 

- Sjukfrånvaron 
Sjukfrånvaron har sjunkit från 6,35 % till 5,82 % t o m augusti 2018 
jämfört med samma period förra året. 
 

- Kommunal medfinansiering av Y:et 
 
- Möte med handeln, föreningslivet och partigrupperna, 8 november 

för diskussion kring utveckling av handel och service 
 

- Bjuda in de som arbetar med arbetsmarknadsfrågor till 
kommunstyrelsen 
Ordförande Gert Jonsson informerar om att bjuda in representanter som 
arbetar med utveckling av arbetsmarknadsresultaten till 
kommunstyrelsen för att uppmärksamma de mycket goda resultaten. 
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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 18:16, åläggande om 
gångbanerenhållning m.m. 

2.  Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:31, Förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda (OPF-KL18) 

3.  Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:34, Partsgemensamma 
förtydliganden angående lovskola 

4.  Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:35, Preliminär 
utjämning för år 2019 

5.  Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:36, Sänkt premie för 
TGL-KL år 2019 

6.  Meddelande från SKL:s styrelse (13/2018) om Kompetens satsning för 
förtroendevalda och tjänstemän 

7.  Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut 2018-10-02 om bildande av 
naturreservatet Stensjökvarnskogen i Vaggeryds kommun 

 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 
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Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan 
(PKS) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ny 
arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) med 
ikraftträdande den 1 januari 2019 
 
Sammanfattning av ärendet  
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-06-14 att ge 
utvecklingschefen för Kommunal utveckling i uppdrag att, till PKS 
sammanträde den 11 oktober, ta fram ett förslag avseende ny arbetsordning 
för Primärkommunalt samverkansorgan, enligt PKS önskemål om ändringar 
och förtydliganden. 
 
PKS beslutade den 11 oktober att godkänna förslaget till ny arbetsordning 
för Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) med ikraftträdande den  
1 januari 2019 samt rekommendera länets kommuner att anta förslaget. 
 
Beslutsunderlag  
Region Jönköpings län, Missiv 2018-10-11, Arbetsordning för 
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) 
Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan 
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Verksamhetsavtal avseende primärkommunal 
samordning och utveckling 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna nytt 
verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling 
med ikraftträdande den 1 januari 2019 
 
Sammanfattning av ärendet  
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-06-14 att ge 
utvecklingschefen för Kommunal utveckling i uppdrag att, till PKS 
sammanträde den 11 oktober, ta fram ett förslag avseende nytt 
verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling, 
enligt PKS önskemål om ändringar och förtydliganden. 
 
PKS beslutade den 11 oktober att godkänna förslaget till nytt 
verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling 
med ikraftträdande den 1 januari 2019 samt rekommendera länets 
kommuner att anta förslaget. 
 
Beslutsunderlag  
Region Jönköpings län, Missiv 2018-10-11, Verksamhetsavtal avseende 
primärkommunal samordning och utveckling 
Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling 
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Återrapportering av utredningsuppdrag Heltidsprojekt 
 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Vid kommunfullmäktiges möte 2015-06-29 avs ett uppdrag till 
kommunstyrelsen att utreda frågan angående heltidsanställningar. 
 
Ett politiskt beslut har tagits i kommunstyrelsen 2018-03-07 § 059 att starta 
upp ett projekt ”Heltid som norm”. 
 
En återrapportering av utredningsuppdraget finns nu upprättad av 
kommunledningskontoret daterad 2018-10-15. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-29, § 076 
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07, § 059 
Kommunledningskontorets återrapportering 2018-10-15 
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