
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-01-18 1(9) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, torsdagen den 18 januari 2018 
kl. 13:00 – 14:15 

Beslutande Gert Jonsson, (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Allan Ragnarsson (M) 
Maritha Bengtsson (KD) 
Jenny Larsen (KD), tjg ersättare för Thomas Axelsson (KD) 
Pelle Philip (C), tjg ersättare för Ulf Abrahamsson (C) 
Sven-Olov Carlsson (L), tjg. ersättare för Jerry Karlsson (L) 
Kristin Stark (MP) 
Tommy Ottosson (S), tjg. ersättare för Roger Ödebrink (S) 
Kenneth Åberg (S) 
Roger Antonsson (S), tjg. ersättare för Annelie Borgström (S) 
Lennart Karlsson (-) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 

Övriga 
närvarande 

Annika Hedvall, kommundirektör 
 Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare 
 Ann-Katrin Löfstedt (M), ej tjg. ersättare 
 P O Toftgård (C), ej tjg. ersättare 
 Klas Gustafsson (V), ej tjg. ersättare 
 Jan-Erik Aronsson (SD), ej tjg. ersättare 

Utses att justera Kenth Williamsson (S) Paragrafer 036 

Justeringens 
plats   och tid 
Underskrifter 

Sekreterare  

Rose-Marie Moberg 

Ordförande 

Gert Jonsson 

Justerande 

Kenth Williamsson 
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Underskrift   

Rose-Marie Moberg 
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Köp av fastigheten Hasseln 7, Smedjegatan 3 i 
Skillingaryd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten Hasseln 7, Skillingaryd 
för en köpeskilling om 2 500 000 kronor med tillträde 1 april 2018. 

Reservation 
Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för sitt eget förslag. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna får en anteckning till protokollet gällande hanteringen 
av ärendet enligt bilaga.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till Hasseln 7 har inkommit med förfrågan om Vaggeryds kommun 
är intresserad av att köpa fastigheten. 

Fastigheten har stor och strategisk potential för framtida samhällsnyttig 
verksamhet, dit kommunen kan placera/flytta kommunal verksamhet och 
frigöra ytor på andra platser i kommunen, som då kan exploateras. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att fastigheten ska köpas. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-08 § 212 att ge kommunlednings-
kontoret i uppdrag att remittera ärendet till berörda nämnder för att efterhöra 
intresset för fastigheten. 

Socialförvaltningen föreslår i skrivelse till socialnämnden att säga upp 
avtalet med MackFanér för att söka annan lämplig lokal för daglig 
verksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-07, § 277 att ge 
kommundirektören i uppdrag att säga upp avtalet med MackFanér och ge 
socialnämnden i uppdrag att skyndsamt titta på övriga lediga fastighetsutbud 
i Skillingaryd samt att ärendet åter tas upp för behandling på arbetsutskottets 
extra sammanträde den 13 december. 

Socialförvaltningen har tittat på fastigheterna som är till salu och förordar i 
skrivelse 2017-12-05 fastigheten Hasseln 7, Smedjegatan 3, som den bäst 
lämpade fastigheten. 

forts. 
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Socialnämnden har beslutat 2017-12-19, § 107 att stå bakom förvaltningens 
förslag att säga upp avtalet med Mack Fastigheter AB. Beslut har tagits att 
flytta verksamhet med daglig sysselsättning till fastigheten Hasseln 7 
/Smedjegatan 3), Skillingaryd under förutsättning att kommunstyrelsen 
förvärvar fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-03 
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 212 
Arbetsutskottets beslut 2017-12-07, § 277 
Socialförvaltningens skrivelse 2017-12-05 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-12-13, § 283 
Socialnämndens beslut 2017-12-19, § 107 
Kalkyl Smedjegatan 3, Skillingaryd med inv. utgift 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Pelle Philip (C), Maritha Bengtsson (KD), Lennart Karlsson (-),  
Allan Ragnarsson (M) och Sven-Olov Carlsson (L) föreslår bifall till 
arbetsutskottets förslag att köpa fastigheten Hasseln 7, Skillingaryd. 

Kenneth Åberg (S) föreslår att köpeskilling och tillträdesdag läggs till i 
beslutet. 

Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag att köpa 
fastigheten Hasseln 7, Skillingaryd men vill ha med en protokollsanteckning 
angående hanteringen av ärendet. 

Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår avslag på arbetsutskottets förslag att köpa 
fastigheten Hasseln 7, Skillingaryd. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag med Kenneth Åbergs tilläggsförslag och Jan-Olof Svedbergs förslag 
om avslag på arbetsutskottets förslag och ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med Kenneth 
Åbergs tilläggsförslag. 



Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun 

Protokollsanteckning KS 2018-01-18, § 036 
Ärende: Köp av Hasseln 7, Smedjegatan 3 i Skillingaryd 

Vi Socialdemokrater vill med en protokollsanteckning markera att ärendehanteringen varit 
bristfällig såväl i Socialnämnden som i KS. Framförallt har ärendet stressats fram och 
underlaget har även varit undermåligt. Bland annat har det inte funnits med en beskrivning av 
hur lokalerna ska anpassas för verksamheten och besiktning av fastigheten. En sådan 
ärendehantering ökar risken för att det dyker upp oväntade överraskningar i form av 
framförallt ökade kostnader. 

För Socialdemokraterna 

Kenth Williamsson/Gruppledare 




