
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 1 (45) 
 

 

 Utdragsbestyrkande 
  

Plats och tid Nämndrummet och Banvakten, kommunkontoret, Skillingaryd, 
onsdagen den 24 januari 2018, klockan 13:00-19:00 
 
 

Beslutande Gert Jonsson (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Annelie Borgström (S) 
Ulf Abrahamsson (C) 
Maritha Bengtsson (KD) 
 

Övriga närvarande Annika Hedvall, kommundirektör 
Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare 
Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten 
Eva Djupfors, konsult, § 003 via telefon  
Tina Blomster, samhällsutvecklare, §§ 004-007 
Magnus Ljunggren, teknisk chef, §§ 004-005 
Fredrik Björnberg, räddningschef, § 004 
Viktoria Gustafsson, planarkitekt, §§ 004, 008-009 
Hanna Grönlund, planarkitekt, § 008 
Jenny Andersson, chef för arbetsmarknadsenheten, §§ 010-011  
Lotta Damberg, socialchef, § 010 

  
Utses att justera Annelie Borgström (S) 

 
Paragrafer  
001,003-029 
 

Justeringens plats   
och tid 

Kommunledningskontoret, kommunkontoret, Skillingaryd 
tisdagen den 30 januari 2018 kl. 16:00 

 
 
Underskrifter 

 
Sekreterare   

 
 

                     Rose-Marie Moberg 
  

Ordförande 
 

  Gert Jonsson 
  

Justerande 
 
 

  Annelie Borgström 
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 Utdragsbestyrkande 
  

 
ANSLAG / BEVIS 
 

 

 
Organ 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-01-24 Paragrafer 001, 003-029 

Anslaget sätts upp 2018-01-31 Anslaget tas ner 2018-02-22 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Rose-Marie Moberg 
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Godkännande av dagordning 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillkommande ärenden: 

Övriga frågor 
- Allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige 
- Heltidsanställningar 
- Rapport från Överförmyndarverksamheten 
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Omsättning lån 25 mnkr som förfaller 29 januari 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med antagen delegationsordning att 

omsätta lån om 25 mnkr som förfaller den 29 januari 2018. 
 
2. Ekonomichef Jörgen Hansson får i uppdrag att genomföra affärsavslut 

med långivare samt utifrån svar på offertförfrågan fördela lånebeloppet 
på olika kapitalbindningstider och typ av ränta. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Vaggeryds kommun har i sin budget fastställt en utökad låneram under 2018 
om 160 mnkr. Denna affärshändelse är en omsättning av tidigare upptagna 
lån, vilket innebär att låneskulden totalt inte påverkas. Kommunen är i en 
expansiv fas där såväl ny som reinvesteringsnivån är högre än 
självfinansieringsnivån. Mot bakgrund av detta kan vi inte i samband med 
denna omsättning sänka kommunens skuld. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-09 
 
_______ 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
_______ 
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Vindbruksplan för Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen med de 
förslag på ändringar den föreslår inkl. några redaktionella ändringar samt 
därefter skicka ut Vindbruksplan för Vaggeryds kommun för utställning.  

Sammanfattning av ärendet  
Förslag till Vindbruksplan för Vaggeryds kommun har varit ute för samråd. 
Under samrådstiden inkom cirka 30 yttranden som redovisas i en 
samrådsredogörelse. 

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

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

Beslutsunderlag  
Samrådsredogörelse, Vindbruksplan för Vaggeryds kommun, 2017-01-10 
Arbetsmaterial, Vindbruksplan för Vaggeryds kommun 
Dokumentation ”Arbetsmöte Vindbruksgruppen 2017-09-27” 
Karta, områden i samrådsredogörelsen 
Kartskiss, alternativ för buffertzoner 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-13 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad och konsult Eva Djupfors redogör för 
samrådsredogörelsen. En del redaktionella ändringar i redogörelsen ska 
göras. 
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Information – Brandvattenförsörjning för området norr 
om travbanan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet uttalar att det är den långsiktiga helhetslösningen som ska 
gälla för brandvattenförsörjningen.  

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommande arbetsutskott  
med förslag på ytterligare långsiktigt alternativ med tillhörande kostnads-
beräkning.  

Räddningstjänsten får i uppdrag att ta fram en vattenförsörjningsplan i 
väntan på den färdiga utbyggnaden. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Med anledning av pågående detaljplanering och planerad exploatering på 
området norr om travbanan ställs krav på att redovisa hur området klarar 
brandvattenförsörjningen. 

Tekniska förvaltningen och Räddningstjänsten har gjort utredningar för 
olika lösningar av brandvattenförsörjningen på området.   
 
Beslutsunderlag  
Räddningstjänstens yttrande 2017-11-13 
Länsstyrelsens yttrande 2017-11-15 
Bilagor från Tekniska förvaltningen: 
Brunnsritning slutrapport travbanan 2007-03-26 
Faktura för utförande av grundvattenbrunn 2007-04-18 
Kalkyl på brandvattennät norr om travbanan 2008-02-01 
Offert på reservoar 
Vision Stödstorp 
Bilaga 2 till överenskommelseavtalet 2003-00-00 
Överenskommelseavtal 2003-00-00 
Förhandsförfrågan ang. bygglov för nybyggnad av verkstadshall 2003-04-02 
Sammanträdesprotokoll för exploatering norr om travbanan 2003-04-28 
Förfrågan för utformning av grusfilterbrunn 2006-03-29 
Utförandeprogram av två grusfilterbrunnar i Vaggeryd 2006-05-05 
Sammanträdesprotokoll för antagande av anbud av grundvattenbrunn 2006-
09-12 
Kompl. av avtal mellan Sandahlsbolagen AB och Vaggeryds kommun 
2006-11-29 
Provpumpningsprotokoll Travbanan 2007-02-22 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-12 
 forts. 
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Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Räddningschef Fredrik Björnberg, teknisk chef Magnus Ljunggren, 
samhällsutvecklare Tina Blomster och planarkitekt Viktoria Gustafsson 
deltar på sammanträdet. 
 
Arbetsutskottet informeras om förslag till brandvattenförsörjning på 
blivande verksamhetsområdet inom, del av Stödstorp 2:1. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att det är den 
långsiktiga helhetslösningen som ska gälla för brandvattenförsörjningen. 
Den separata lösningen ska inte gälla. Förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma till kommande arbetsutskott med förslag på ytterligare 
långsiktigt alternativ med tillhörande kostnadsberäkning. Räddningstjänsten 
får i uppdrag att ta fram en vattenförsörjningsplan i väntan på den färdiga 
utbyggnaden. 
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Exploatering av industriområde LogPoint South 
Sweden/Stigamo etapp 2 avvattning 
  
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet startbesked för södra delen  
(etapp 2) av exploateringsområde LogPoint South Sweden/Stigamo längs 
E4:an ner till riksväg 30, för åtgärder kopplade till avvattning i ett 
förberedande syfte. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I norra kommundelen vid Södra Stigamo by inom LogPoint South Sweden 
geografiska marknadsföringsområde har Vaggeryds kommun tagit fram ett 
område för verksamhetsetableringar. I samverkan mellan Vaggeryds 
kommun och Södra Munksjön utvecklings AB bedrivs ett gemensamt 
utvecklings- och marknadsföringsarbete för LogPoint South Sweden.  
 
Under hela 2017 har norra området iordningsställts för att möjliggöra 
verksamhetsetableringar. Området har försetts med gata, bredband, 
elförsörjning, avvattningssystem, terrasserade tomtytor, vatten- och avlopp, 
m.m. Det återstår en mindre insatts till våren på det norra området innan 
entreprenaden avslutas. Markentreprenaden har varit besvärlig utifrån 
materialtyp och dess vattenkvot. Förfrågningar angående markköp har varit 
i omlopp under hela 2017.   
 
Tekniska kontoret gavs i uppdrag att påbörja arbetet med södra delen av 
området, från norra delen längs E4:an ner till riksväg 30 av 
kommunstyrelsen i april 2016. Tekniska kontoret har med hjälp av Sweco 
tagit fram underlag för upphandling med åtgärder kopplade till avvattning i 
ett förberedande syfte för fortsatt exploatering av Stigamo etapp 2. Aktuellt 
område har en totalyta på ca 170 ha exkl. det norra området. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 §64, dnr KS 2015/311 
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2018-01-11 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Teknisk chef Magnus Ljunggren redogör för ärendet. 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att arbetsutskottet bifaller tekniska kontorets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla tekniska kontorets förslag 
och finner det bifallet. 
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Information om planer och markärenden 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tina Blomster, samhällsutvecklare informerar om följande ärenden: 

- Planavgifter 
Information av hur arbetet med planavgifter har hanterats längre tillbaka i 
tiden. Till kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari kommer en 
sammanställning tas fram för att partigrupperna ska kunna sätta sig in i 
frågan. 

- Domherrarna (Zenergy) 
Information om inkommet bygglov. 

- Gärahov 2:1 
Information om status på option. 

- Riktlinjer Markanvisning 
I riktlinjerna ska vissa ställningstagande göras där kommunen redogör  
för på vilket sätt kommunen arbetar med marktilldelning och prissättning 
bland annat.  

Extra KSAU ska bokas för att specifikt ta fram grundläggande drag inför 
framtagande av riktlinjerna. 
 

Ordförande Gert Jonsson (M) informerar om följande: 

- Förfrågan om förvärv av fastigheten Hasseln 3, Skillingaryd 
Fastighetsägaren till Hasseln 3 har kommit in med en förfrågan om 
kommunens intresse att köpa fastigheten Hasseln 3 i Skillingaryd. 

Arbetsutskottet samtycker till att kommunen inleder förhandling med 
fastighetsägaren för ett eventuellt köp av fastigheten. 
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Förfrågan om att ändra plan inom del av Gärahov 2:1 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet avslår förfrågan om att påbörja planändring inom del  

av Gärahov 2:1. 

2. Ordförande Gert Jonsson och samhällsutvecklare Tina Blomster får i 
uppdrag att hitta en lösning angående markuppdelningen mellan 
parterna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med igångsättningen av avstyckningar inom Gärahov 2:1, för att 
möjliggöra byggnation av nya bostäder, har det inkommit en förfrågan om 
att göra om en mindre del av detaljplanen till park eller natur. Detta för att 
säkerställa att ingen byggnation sker inom området. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-14 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Samhällsutvecklare Tina Blomster föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att avslå begäran 
om planändring inom del av Gärahov 2:1. Ordföranden och samhälls-
utvecklaren får i uppdrag att hitta en lösning angående markuppdelningen 
mellan parterna. 
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Detaljplan för Skyttabygget, Byarum, Vaggeryds 
kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att skicka ut detaljplanen för samråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet är att upprätta en detaljplan för bostäder i östra delen av Byarum. 
Efterfrågan på tätortsnära lantliga tomter i Vaggeryds kommun har ökat 
markant under det senaste året och ambitionen är att kunna erbjuda 
tätortsnära lantligt belägna, lite större tomter med tätortens bekvämligheter. 
Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-11 § 016 Dnr 2016/257 
Miljö- och byggnämndens beslut 2017-02-28 § 41 Dnr 2017/028B 
Utkast Planbeskrivning 
Utkast Plankarta 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-08 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Planarkitekterna Hanna Grönlund och Viktoria Gustafsson redogör  
för ärendet. Inför samrådet ska möjligheten att använda dialogverktyget  
Min kommun ses över. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att arbetsutskottet bifaller kommunlednings-
kontorets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Planuppdrag – Ändring av detaljplan för Ljungdala 10, 
Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ändra 
detaljplanen för Ljungdala 10 samt beslutar att skicka ut detaljplanen för 
samråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för 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. 
Ändringen av detaljplanen upprättas via standardförfarande. 
 
Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från plankommittén 2017-11-28 
Karta över området 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-08 
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Organisation av ekonomiskt bistånd  
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen blir beslutande nämnd 

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

bistånd  
• Dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt 

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

grupperna som berörs av möjligheten till hyresgarantier. 
  

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

3. Kommunstyrelsen godkänner att nödvändiga förändringar i 
socialnämnden och kommunstyrelsens reglemente får göras utifrån 
detta. 

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

5. Verksamheten bedrivs i arbetsmarknadsenhetens lokaler. 
 
Reservation 
Ulf Abrahamsson (C) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till förmån 
för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I Vaggeryds kommun organiseras ekonomiskt bistånd inom ramen för två 
förvaltningar. Kommunstyrelsen har det budgetmässiga ansvaret medan 
myndighetsansvaret, handläggningen och personalbudgeten ligger inom 
Socialnämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten hanterat också 
ekonomiskt bistånd men då inom ramen för flyktingmottagningen. 
Kommunen har en god utveckling gällande lågt försörjningsstöd och högt 
antal flyktingar i egen försörjning. Identifierade problemområden handlar 
istället om organiseringen av ekonomiskt bistånd. De bedöms som mer 
korrekt att budget och ansvar hänger samman. Handläggningen bör också 
vara samlad och drivas mer enhetligt för att värna om likhetsprincipen samt 
en minskad sårbarhet för utförandet.  
 forts. 
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Det absolut vanligast försörjningshindret är arbetslöshet. Kopplingen 
försörjningsstöd och tillgång till arbete och arbetsmarknadsåtgärder är 
därför given. Då huvudorsaken till försörjningsstöd är brist på arbete så är 
skäligt att tro att uppdraget att minska behovet av försörjningsstöd ska ägas 
av den verksamhet och med den styrning som i övrigt har ett helhetsgrepp 
kring arbetsmarknadsfrågor. Därför föreslås att ekonomiskt bistånd i sin 
helhet läggs under kommunstyrelsen och med det också tillhörande 
uppgifter som främst hör samman med ekonomiskt bistånd. Det gäller bland 
annat skuldsanering, dödsboanmälningar samt hyresgarantier.  
 
När det gäller hyresgarantier hanteras de idag både av arbetsmarknads-
enheten och socialförvaltningen. Hyresgarantins krävs av hyresvärdar som 
regel för hyresgäster som saknar dokumenterad betalningsförmåga, dvs fast 
anställning, annan godtagbar inkomst eller som har betalningsanmärkningar. 
Arbetsmarknadsenheten svarar i dagsläget för hyresgarantier gällande 
nyanlända och socialförvaltningen för övriga ekonomiskt utsatta grupper. 
Hyresgarantin hör samman med individernas betalningsförmåga och det 
bedöms som mest effektiv att frågan om hyresgaranti ägs av den verksamhet 
som också hanterar ekonomiskt bistånd.  
 
Organiseringen av arbetet ovan förslås ske genom arbetsmarknadsenheten 
och verksamheten ska bedrivas i arbetsmarknadsenhetens lokaler. 
Arbetsmarknadsenhetens lokaler kommer att kräva en anpassning och en 
viss ombyggnation, men socialförvaltningens lokaler är trånga så oavsett 
kommer en förändring att behöva göras. För att få största möjliga effekt av 
organiseringen ser vi att lokaliseringen av ekonomiskt bistånd bör vara på 
arbetsmarknadsenheten.  
 
Beslutsunderlag  
Underlag till förslag om organisation av ekonomiskt bistånd 20180118 
Kommunstyrelsen beslut om Hyresgarantier 20120815 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-21 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall, chef för arbetsmarknadsenheten Jenny 
Andersson och socialchef Lotta Damberg redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår avslag på kommunledningskontorets förslag. 
 
 forts. 
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Kenth Williamsson (S) och Annelie Borgström (S) meddelar att de avvaktar 
med ställningstagande till förslaget till kommunstyrelsen. 
 
Maritha Bengtsson (KD) föreslår bifall till kommunledningskontorets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunlednings-
kontorets förslag och Ulf Abrahamssons förslag, och ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunledningskontorets förslag antas. 
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Internationella Vänner, framställan till 
kommunstyrelsen om ändring av målgrupp för 
verksamheten, ensamkommande asylsökande som 
fyllt 18 år 

 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar att tidigare fattat beslut kring målgrupps-

definition står fast och inte ändras utifrån inkommande framställan från 
Internationella Vänner.  

 
2. Frågan tas upp för nytt ställningstagande i kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 14 mars 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Internationella Vänner har inkommit med en framställan där man förslår till 
KSAU, ”För allas bästa förslår vi att KSAU omprövar beslutet och ändrar 
sitt beslut från 2017 12 07 så att de fem ungdomarna som idag bor på 
Götaström inkluderas i beslutet”. Internationella Vänner uttrycker oro inför 
målgruppsdefinitionen gällande kommunens nya boende för 
ensamkommande asylsökande som fyllt 18 år. Internationella Vänner anser 
att de hamnar i en besvärande situation om de som bor på Götaström 
exkluderas möjligheten att bo på i kommunens boende. Internationella 
Vänner lyfter även upp att flyktingförläggningen Götaström mycket snabbt 
kan komma att avvecklas och nämnda ungdomar kommer att behöva flytta 
från kommunen.  
 
I oktober 2017 beslutade socialnämnden att överlåta åt kommunstyrelsen att 
utreda och bedöma förutsättningarna, för att i samverkan med civilsamhället 
finna möjligheter, att främja en god livssituation för de ungdomar som går 
ifrån Vaggeryds kommuns HVB-hem till Migrationsverkets ansvar. 
Socialnämnden rekommenderade Kommunstyrelsen att samverka med 
civilsamhället för att lösa boendet för de ensamkommande som fyllt 18 år 
men ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd. Kommunstyrelsen 
delegerade sedan frågan till kommunstyrelsens arbetsutskott att hantera och 
Arbetsmarknadsenheten att planera.  
 
 
 forts. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2017-12-07 beslut utifrån ett 
förslag som bygger på en samverkan med föreningen Internationella Vänner 
där ungdomarna erbjuds möjlighet att stanna i Vaggeryds kommun, främst 
på boende på Berget. Målgruppen som skulle erbjudas boende genom 
kommunen försorg är beslutat av kommunstyrelsens arbetsutskott och det 
är: ”Målgruppen är de asylsökande ensamkommande flyktingungdomar 
(som idag bor i kommunens EKB-verksamhet) som fyllt/fyller 18 år, eller 
har skrivits/skrivs upp i ålder från det datum då Socialnämnden fattade 
beslut i ärendet (2017-10-26) samt de ungdomar som kommer i samma 
situation under 2018. Ungdomarna får bo kvar i det tillfälliga boendet 
under hela sin asylprocess. Ungdomar i samma situation som tidigare flyttat 
ut ur socialtjänstens EKB-verksamhet omfattas inte.”   
 
Den verksamhet som nu planeras starta inom kort bygger på nämnd 
målgrupp och inte på en utökning som förslaget anger. Skulle utökning av 
målgruppen göras ser förutsättningen för verksamheten annorlunda ut och 
det kommer vara svårt att hantera ytterligare unga vuxna inom ramen för det 
som nu färdigställs och den budget som är tänkt.   
 
Ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år är att ses som vuxna 
asylsökande. Det innebär att ansvaret för unga som fyllt 18 år är 
Migrationsverkets. Det tillfälliga kommunbidraget möjliggjorde för 
kommunerna att agera annorlunda och låta de asylsökande ungdomarna som 
fyller 18 år bo kvar i kommunen. Syftet med detta var att det skulle kunna 
ge, de kommuner som önskade, viss ekonomiskt stimulans och ungdomarna 
en chans att avsluta pågående studier.  
  
Målgruppsdefinition blir viktigt utifrån att veta vilket omfång ett uppdrag 
har och för att inte skapa förvirring angående gränsdragningar. Flera 
ungdomar har under årens lopp flyttat ut från HVB-verksamheterna. Enligt 
Socialnämnden så har 10 ungdomar valt att flytta till eget boende inom 
civilsamhället istället för Migrationsverkets boende, 6 ungdomar har flyttat 
till Migrationsverkets boende utanför kommunen och 5 har flyttat till 
Götaström under 2017.  
 
 
 forts. 
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Syftet med att Vaggeryds kommun valde att gå in och ta över ett ansvar som 
i grunden är ett statligt ansvar var att möjliggöra för ungdomarna att 
fortsätta och avsluta pågående studier. Kvarboende i kommunen kan se som 
en förutsättning för det. Därför gjordes målgruppsdefinitionen för denna nya 
verksamhet så som tidigare nämnt att enbart röra de som är kvar i HVB-
verksamheten och som är på väg ur. Beslutet gäller inte heller de som på 
egenhand lyckats bosätta sig inom civilsamhället eller valt att flytta till 
andra boenden utanför kommunen. De ungdomar som redan bor på 
Götaström har redan möjligheten att gå kvar i skolan i kommunen och 
bedöms därför inte vara i behov av det boende som kommunen kommer att 
starta upp.  
 
Det finns många osäkerhetsfaktorer gällande det mesta i asylprocessen. För 
de personer som är i processen idag är osäkerheten stor. Så är det även för 
kommunens organisation där alla inblandade har svårighet att planera för 
verksamheter när det finns så stora osäkerhetsfaktorer inblandade. Det är 
exempelvis en osäkerhet kring att veta hur många unga vuxna som alls är 
kvar i kommunen om några månader, vilka som får uppehållstillstånd och 
vilka som får avslag. Gällande nedläggningen av Migrationsverkets boende 
är situationen likadan. Enligt Länsstyrelsen så finns idag inget beslut om 
nedläggning av Götaström men det kommer med största sannolikhet under 
våren. Så länge inget beslut om nedläggning är taget bor de 5 nämnda 
ungdomarna på Götaström i Vaggeryds kommun och kan således ha sin 
skolgång i kommunen.   
 
Självklart kan arbetsmarknadsenhetens integrationsverksamhet vara 
Internationella Vänner behjälpliga att begripliggöra för de unga vuxna som 
bor på Götaström varför beslutet om erbjudande av kommunalt boende 
enbart omfattar de som är kvar i HVB-verksamheten.  
 
Tjänstemannaförslaget är därför att kommunstyrelsen står fast vid tidigare 
beslut och inte beslutar enligt Internationella Vänners förslag då de 
ungdomar som bor på Götaström idag kan fullfölja sin skolgång i 
kommunen. Det finns då ingen anledning att erbjuda ett boende i kommunal 
regi då boendebehovet redan är tillgodosett och möjliggör skolgång i 
kommunen. Förslaget är att tidigare målgruppdefinition står fast för att 
möjliggöra fortsatt uppstart av verksamheten enligt planering och 
budgetkalkyl.  
 
 forts.   
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Beslutsunderlag  
Inkommen handling  20180103 från Internationella Vänner med  
förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  20171207 gällande 
ensamkommande asylsökande som fyllt 18 år.  
Arbetsmarknadsenhetens tjänsteskrivelse 2018-01-17 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Chef för arbetsmarknadsenheten Jenny Andersson redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att bifalla 
arbetsmarknadsenhetens förslag att tidigare fattat beslut kring 
målgruppsdefinition står fast och inte ändras utifrån inkommande 
framställan från Internationella Vänner. Frågan tas upp för nytt 
ställningstagande i kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2018.  
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Förslag på instruktion för kommundirektören 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till instruktion för 
kommundirektör i Vaggeryds kommun med följande ändringar: 

Första meningen under rubriken ”Närvaro- och yttranderätt samt rätt att 
göra anteckningar till protokollet” får följande formulering 
”Kommunstyrelsen ska i sitt reglemente ge kommundirektören närvaro- 
och yttranderätt i kommunstyrelsen och dess utskott”.  
 
Texten under rubriken ”Kommunala bolag” byts ut till ”I kommun-
direktörens uppdrag ingår uppgiften att samordna koncernens aktörer i 
förekommande frågor så att ett helhetsperspektiv för alla gemensamma 
frågor kan anläggas oavsett organisatorisk tillhörighet”. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. En av nyheterna är att 
styrelsen ska besluta om en instruktion för kommundirektören. Det finns 
därför skäl för styrelsen att fatta beslut om en sådan under årets början, 
 
Syftet med instruktionen är att:  
- bidra till en effektiv ledning av kommunen för att utveckla ett samarbete 
byggt på ömsesidig förståelse för de olika roller som kommunens ledande 
tjänsteman respektive kommunens ledande förtroendevalda har. 
- tydliggöra arbets- och rollfördelning mellan kommundirektören och 
kommunstyrelsen/kommunstyrelsens ordförande, och mellan 
kommundirektören och andra förvaltnings- och bolagschefer i 
kommunkoncernen. 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till instruktion för Kommundirektör i Vaggeryds kommun. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-11 
 
 
 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår en redaktionell ändring i 
instruktionen under rubriken ”Närvaro- och yttranderätt samt rätt att göra 
anteckningar till protokollet” Första meningen får följande formulering 
”Kommunstyrelsen ska i sitt reglemente ge kommundirektören närvaro- 
och yttranderätt i kommunstyrelsen och dess utskott”. Vidare föreslår han 
att texten under rubriken ”Kommunala bolag” byts ut till ”I kommun-
direktörens uppdrag ingår uppgiften att samordna koncernens aktörer i 
förekommande frågor så att ett helhetsperspektiv för alla chefer kan 
anläggas oavsett organisatorisk tillhörighet”. 
 
Kenth Williamsson (S) föreslår att ”chefer” i Gert Jonssons förslag ersätts 
med ”gemensamma frågor”. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget till instruktion för 
kommundirektören med de föreslagna ändringarna och finner det bifallet. 
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Återrapportering från uppdraget om markförvärv 
Byarum, Sveaskog 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
På kommunstyrelsens uppdrag har diskussioner och förhandlingar förts med 
Sveaskog om eventuellt förvärv av mark i Byarum. Mycket tid har ägnats åt 
förvärv av mark söder om kyrkan. Sveaskog vill inte sälja denna marken för 
att innehavet ingår i deras produktionsskog.  
Frågan är hur intressant den marken är ur kommunens synpunkt? Närmast 
kyrkan måste det finnas ett visst respektavstånd och mitt emot Hembygds-
gården är det ett fornminne som har skyddsavstånd med 100 m för 
bebyggelse. Längre söderut finns också påverkan från E4:an tydligare varför 
eventuellt intresse kan vara begränsat. Vill kommunen förvärva denna 
marken blir det svårt att frivilligt nå en uppgörelse. 
 
Sveaskog har däremot varit mer tillmötesgående att sälja mark norr om 
samhället. Det är två skiften delvis åkermark som diskuterats ett väster om 
järnvägen på 2,2 ha som ansluter till nuvarande bebyggelse och som skulle 
kunna bebyggas även om järnvägen är väldigt nära. Det andra området är 
öster om järnvägen och omfattar 8,3 ha och kan vara bra att råda över om 
sträckningen av järnvägsspåret förändras. Problemet är att Sveaskog har en 
prisnivå som ligger ganska högt. 
 
I Byarum äger kommunen mark ovanför Byarums Bruk som är under 
planläggning. Det är ett område som ur attraktivitetssynpunkt är högt och 
frågan måste ställas om inte ytterligare markförvärv ska göras i anslutning 
till detta område. Marken ägs privat. Dessutom finns det ett område vid 
kyrkan som utgörs av åkermark som också skulle kunna visas intresse för.     
 
Beslutsunderlag  
Bilaga, Sveaskogs två områden i norra delen av samhället 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-16 
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Planuppdrag för bostäder Hok 2:110 och del av  
Hok 2:95 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta förslag 
till detaljplan för området Hok 2:110 och del av Hok 2:95 för bostäder. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ordförande Gert Jonsson lyfter frågan om att ge ett planuppdrag till 
kommunledningskontoret att upprätta förslag till detaljplan för området  
Hok 2:110 för bostäder. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att ge ett planuppdrag till 
kommunledningskontoret att upprätta förslag till detaljplan för området  
Hok 2:110 och del av Hok 2:95 för bostäder. 
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Planuppdrag del av Götastrand 1:1 för skoländamål 
och eventuella bostäder 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta förslag 
till detaljplan för området del av Götastrand 1:1 för skoländamål och 
eventuella bostäder. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ordförande Gert Jonsson lyfter frågan om att ge ett planuppdrag till 
kommunledningskontoret att upprätta förslag till detaljplan för området del 
av Götastrand 1:1 för skoländamål och eventuella bostäder. 
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Utredning av tätortsnära naturreservat i Vaggeryds 
kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Området vid Bäckalyckan skyddas genom att fortsatt finnas med i 

kommunens grönplan och översiktsplan som ett område som ska 
bevaras. 

2. Området vid Grönelund och Friluftsgården ska skyddas genom 
naturvårdsavtal samt genom att fortsatt finnas med i kommunens 
grönplan och översiktsplan som ett område som ska bevaras. 

Gällande Friluftsgården: 
Fortsatt arbete i enlighet med plankommitténs förslag för tillkommande 
bebyggelse utmed Södra Parkvägen.  

Utöka det streckade området i norr till att gå hela vägen till spången 
över Lagan och Missionsparken. 

  
Sammanfattning av ärendet  
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda frågan om friluftsområdena Bäckalyckan, Grönelund och 
Friluftsgården ska skyddas genom naturreservat eller om andra typer av 
skyddsformer kan vara aktuella. Syftet att säkerställa att de tätortsnära 
friluftsområdena kan bevaras och att de föreningar som bedriver verksamhet 
inom områdena har en långsiktig möjlighet till utveckling. Inom de tre 
områdena bedrivs olika typer av fritids- och friluftsaktiviteter, bl a 
orientering, löpning, skidåkning, ridning, friidrott m m.  
 
Utredningen presenterar olika typer av skydd som kan vara aktuella. Alla tre 
områden finns idag omnämnda i grönplanerna och översiktsplanen som 
områden som är värda att bevaras. Detta ger dock inget juridiskt skydd och 
inriktningen i både grönplanerna och översiktsplanen kan komma att ändras 
när de görs om. De två starkaste skyddsformerna är upprättande av 
naturreservat eller naturvårdsavtal. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen arbetsutskott 
beslutar att: 
1. Området vid Bäckalyckan skyddas genom att fortsatt finnas med i 

kommunens grönplan och översiktsplan som ett område som ska 
bevaras. 

 
 forts. 
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2. Området vid Grönelund och Friluftsgården ska skyddas genom 
naturvårdsavtal samt genom att fortsatt finnas med i kommunens 
grönplan och översiktsplan som ett område som ska bevaras.  

 
Arbetsutskottet beslutade 2017-12-07, § 267 att återremittera ärendet till 
kommunledningskontoret för komplettering av kartor. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-14 
Utredning om tätortsnära naturreservat, 2017-11-14 
Arbetsutskottets beslut 2017-12-07, § 267 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår följande ändring gällande området 
Friluftsgården: 

Fortsatt arbete i enlighet med plankommitténs förslag för tillkommande 
bebyggelse utmed Södra Parkvägen. 

Utöka det streckade området i norr till att gå hela vägen till spången över 
Lagan och Missionsparken. 
 
Maritha Bengtsson (KD) föreslår bifall till kommunledningskontorets 
förslag med Ulf Abrahamssons ändringsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag med Ulf Abrahamssons ändringsförslag och finner det bifallet. 
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Bolagisering av elverket till Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger ordförande Gert Jonsson i uppdrag att kalla presidiet  
i Vaggeryds Energi AB till kommunstyrelsens arbetsutskott för en 
överläggning i frågan. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ordförande Gert Jonsson informerar om att vid senaste styrelsemötet i 
Vaggeryds Energi AB 2017-12-06 lyftes frågan om en bolagisering av 
elverket till Vaggeryds kommun. VD:n fick i uppdrag att ta fram en 
utredning om för och nackdelar med en bolagisering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att ge ordföranden i uppdrag 
att kalla presidiet i Vaggeryds Energi AB till kommunstyrelsens arbets-
utskott för en överläggning i frågan. 
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PWC.s rådgivningsrapport – Förslag till handlingsplan 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i november 2016 att ta fram en 
nulägesanalys av kommunledningskontorets funktion. Uppdraget gick till 
PWC efter upphandling, där konsulten Jörn Wahlroth ansvarat för 
genomförandet. Rapporten ska utgöra ett stöd för kommundirektören 
avseende utvecklingsområden och framtida organisation av 
kommunledningskontoret. Uppdraget har genomförts genom intervjuer och 
dokumentstudier, och resulterat i rådgivningsrapporten ”Översyn av 
kommunledningskontoret”. 

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

Förvaltningen har valt att presentera handlingsplanen under sex 
huvudrubriker: 

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

För varje huvudrubrik finns en beskrivning av nuläget, en analys och förslag 
till fortsatt arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till handlingsplan 
PWC:s rådgivningsrapport 
Viljedeklaration för kommunledningsgruppen 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall går igenom förslaget till handlingsplan. 
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Samverkansavtal Dataskyddsombud 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
- Samverkansavtal avseende dataskyddsombud mellan Habo, 

Jönköping, Mullsjö och Vaggeryds kommuner godkänns. 
 

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

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

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

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

 
 



  
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun  
 
 
Protokollsanteckning KSAU den 24 Januari, § 023 
Ärende 22 Ge utbildad personal i förskolan tillsvidaretjänster 
 
Vi Socialdemokrater vill motivera vårt avslagsyrkande på medborgarförslaget för att det inte 
ska uppstå några missförstånd.  
 
Förslagsställaren yrkar på att ”Ge utbildad personal i förskolan tillsvidaretjänster”. Detta 
innebär att all utbildad personal skall få tillsvidaretjänster inom förskolan oavsett vilken 
utbildning de sökande har eller vilket behov förskolan har. Att anställa alla vikarier som har 
en utbildning skulle leda till en beräknad överanställning med ca 22 personer enligt 
förvaltningens beräkning. Att anställa personal som inte har en utbildning eller erfarenhet som 
gör att elevernas eller barnens utveckling främjas, leder inte till en bra och långsiktig 
verksamhet. Vi Socialdemokrater tror inte att barnens utveckling gynnas av att vi anställer 
personal som inte uppfyller kraven i skollagen. Däremot är vi för att anställa medarbetare 
enligt de kriterier som ställs i skollagen, exempelvis förskollärare, barnskötare eller annan 
personal som främjar elever eller barns utveckling. I förvaltningens skrivelse framgår det 
också med tydlighet att förvaltningen anställer och länge har anställt förskollärare, 
barnskötare och annan pedagogisk personal.  
 
Kenth Williamsson/Gruppledare 
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Medborgarförslag – Skolbarnens säkerhet 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med barn- 
och utbildningsnämndens förslag att bifalla medborgarförslaget med avsikt 
att arbeta med säkra upphämtningsplatser. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 2015-04-29 med förslag att 
Vaggeryds kommun säkrar upp de platser man från kommunens sida 
bestämt att skolbussarna ska hämta upp skolbarnen, genom att bl.a. märka 
upp platserna på landsbygden likt det Jönköpings kommun har gjort. 
Alternativt hämtar barnen vid varje hus. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av barn- och 
utbildningsnämnden och tekniska utskottet. 
 
Tekniska utskottet har i beslut 2015-09-22, § 077 beslutat att inte lämna 
några synpunkter med hänvisning till att det är barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-11-22, § 104 att 
medborgarförslaget bifalls med avsikt att arbeta med säkra upphämtnings-
platser. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag daterat 2015-04-29 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25, § 062 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden och tekniska utskottet 2015-06-11 
Tekniska utskottets beslut 2015-09-22, § 077 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-22, § 104 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-16 
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Medborgarförslag – Instifta ett tillgänglighetspris 
 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017 inkom ett medborgarförslag om att Vaggeryds kommun ska instifta ett 
tillgänglighetspris. 
 
Tillgänglighetsrådet har inkommit med yttrande och ställer sig positiv till att 
instifta priset. 
 
Kommunen har ingen tillgänglighetsplan som visar vad tillgänglighetskravet 
betyder för kommunen. Enligt myndigheten för delaktighet ges 
rekommendationen att ta fram en handlingsplan som lyfter prioriterade 
åtgärder som sedan kan utvärderas. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-14 
Tillgänglighetsrådets yttrande 2017-05-31 
Medborgarförslag 2017-01-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottets diskuterar ärendet och enas om att återremittera det till 
kommunledningskontoret för ytterligare beredning. 
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Motion – Verka för att i största möjliga utsträckning 
bygga trähus i Vaggeryds kommun, även flerfamiljshus 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Motionen anses bifallen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017 inkom en motion angående att verka för att i största möjliga 
utsträckning bygga trähus i Vaggeryds kommun, även flerfamiljshus. 
 
Enligt boendeutvecklingsprogrammets handlingsplan som antogs 2017, ska 
VSBo och kommunen enligt åtgärd 18 ”prioritera förnyelsebara material, såsom 
exempelvis trä och limträbalkar”.  
 
VSBo har inkommit med yttrande och gör bedömningen att det finns 
trähusprojekt. Totalt är 22 % av deras bestånd byggda i trä. De skriver att 
olika projekt har olika förutsättningar, där det kan bli aktuellt med både trä 
och andra konstruktionsmaterial. 
 
Alla 32 åtgärderna i handlingsplanen är under uppföljning med respektive 
ansvarig funktion/verksamhet/enhet/bolag och återkoppling sker till 
politiken under första kvartalet 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-03-14 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 085 
Remiss till Vaggeryd- och Skillingaryds Bostads AB och 
kommunledningskontoret 2017-08-01 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB yttrande daterad 2017-10-25 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15 
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Motion – Förbättrad arbetsmiljö för myndighetsutövare 
inom socialförvaltningen 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Motionen anses delvis bifallen. 
 
2. Införande av formerna för arbetstidsförkortning får prövas i särskild 

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

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

 
2. Formerna för en arbetstidsförkortning till myndighetsutövare inom 

socialförvaltningen utreds skyndsamt och införs så snart som möjligt. 
 
Socialförvaltningen har tillsammans med personalchef Åsa Öhrn 
sammanställt ett gemensamt yttrande. I yttrande beskrivs att modell finns 
för handledning, som sker både internt och externt, samt att modellen ska 
utvecklas ytterligare. Vidare beskrivs att en utredning kring förkortad 
arbetstid pågår, i vissa delar i samverkan med GGVV för att minska risken 
för konkurrens mellan kommunerna. Då ett arbete är påbörjat för båda de 
yrkanden som anges i motionen bör den anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-05-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29, § 071 
Remiss till socialnämnden och kommunledningskontorets personalenhet 
2017-06-12 
Yttrande från personalchef Åsa Öhrn och verksamhetschef Maria Nordgren 
daterad 2017-08-30 
Socialnämndens beslut 2017-09-21, § 80 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-12 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att motionen ska anses delvis bifallen 
och att ett införande av formerna för arbetstidsförkortning får prövas i 
särskild ordning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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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 17:41, Arbetsdomstolens 
dom 2017 nr 47 om avsked av rektor som brutit mot interna regelverk 
m.m. 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:55, Kompletterande 
cirkulär till cirkulär 17:15 avseende Bilaga J 

3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:57, En ny 
kommunallag 

4. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:62, Avtal om kopiering 
och tillgängliggörande i skolorna 

5. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:65, Arbetsdomstolens 
dom 2017 nr 61, fråga om anhörig med fullmakt att företräda brukare 
omfattas av arbetsgivares utredningsskyldighet avseende trakasserier 
enligt 2 kap 3 § diskrimineringslagen 

6. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:67, Redovisningsfrågor 
2017 och 2018 

7. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:69, Slutligt utfall av 
2016 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2017, 2018 
och 2019 

8. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:70, politisk information 
i skolan 

9. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:01, Ändringar och 
tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – i lydelse 2017-04-01 
med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 

 
 
 forts. 
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Kurser och konferenser 
10. Länsstyrelsen i Jönköpingslän, inbjudan till konferensen ”Sveriges 

miljömål och Agenda 2030 – drivkraft för tillväxt och utveckling,  
22 mars 2018, Jönköping 

11. Sveriges Kommuner och Landsting, inbjudan till ”Demokratidagen 
2018”, 14 mars, Stockholm 

 
Beslutsunderlag 
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Övriga frågor 
 
Allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige 
Kenth Williamsson (S) lyfter frågan om allmänpolitisk debatt i 
kommunfullmäktige. 

Ordförande Gert Jonsson (M) meddelar att en allmänpolitisk debatt blir vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i augusti enligt muntligt besked från 
kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Heltidsanställningar 
Kenth Williamsson (S) lyfter frågan om hur långt ärendet kommit om 
heltidsanställningar. 

Kommundirektör Annika Hedvall uttalar att det finns en handlingsplan 
upprättad enligt personalchef Åsa Öhrn.  

Personalchefen bjuds in till nästa sammanträde med kommunstyrelsens 
arbetsutskott för att redovisa handlingsplanen. 
 
Rapport från Överförmyndarverksamheten 
Kenth Williamsson (S) ger en kort rapport om Överförmyndar-
verksamheten. 
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