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Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande 
ändringar: 

Tillkommande ärenden: 
- Intresse, förvärv av fastigheten Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i 

Vaggeryd 
- Lyckorna, byggnation av hus 
- Motion, Smålands miljö 
- Skjutfältet 
- Inbjudan till informationsmöte, Leader Västra Småland 
- Kostnadsuppföljning, LogPoint 
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Byggnation av vattenverk i Vaggeryd 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsmedelen med 
13,5 Mkr under 2018 inom affärsdrivande verksamhet vatten- och 
avlopp för byggnation av nytt vattenverk i Vaggeryd med järn- och 
manganavskiljning. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda och belysa ärendets 
hantering. Både internt i tekniska förvaltningen och externt mot 
berörda konsulter och annan expertis. 
 
Syftet är att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet och att 
politiken i ett tidigare skede får rätt underlag för ställningstagande. 
 
I uppdraget till kommundirektör ingår också att till 
kommunstyrelsen återkomma med förslag för att undvika liknande 
avvikelser i framtiden.    

 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingen av nytt vattenverk i Vaggeryd med järn- och 
manganavskiljning befinner sig i tilldelningsskede där inkomna handlingar 
är under sekretess. Del av upphandlingen har övergått i förhandlad 
upphandling som är genomförd. Projektet har under hanteringen fördyrats 
och det kan konstateras medelsbrist för att genomföra byggnationen.  
Tekniska utskottet kan inte tilldela och bygga vattenverket utan att begär 
erforderliga medel. Vattenverket är en förutsättning för att säkerställa 
vattenkvaliteten.  
 
En utökad investeringsram motsvarande begäran 13,5 Mkr påverka Va-
taxan med ca 2 procent i 2019 års taxa, alternativ 1. En utökad 
investeringsram motsvarande begäran 10 Mkr påverka Va-taxan med ca 1,6 
procent i 2019 års taxa, alternativ 2. 
 
Förslag vid sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta i 
enlighet med alternativ 1 i tekniska utskottets förslag, med följande tillägg: 
 

forts. 
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Kommundirektören ges i uppdrag att utreda och belysa ärendets hantering. 
Både internt i tekniska förvaltningen och externt mot berörda konsulter och 
annan expertis. 
 
Syftet är att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet och att politiken i 
ett tidigare skede får rätt underlag för ställningstagande. 
 
I uppdraget till kommundirektör ingår också att till kommunstyrelsen 
återkomma med förslag för att undvika liknande avvikelser i framtiden.    
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Magnus Ljunggren, teknisk chef, och Jonathan Rosenquist, VA-chef, 
redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras ingående och flera ledamöter uttalar sig. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt tekniska 
kontorets alternativ 1, med ordförandes förslag till tillägg och finner 
förslaget antaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-08-01 
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Överförande av delegationsrätt för kommundirektör 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Annika Hedvall har delegationsrätt för 
punkterna 1 – 21 i kommunstyrelsens delegationsordning 2015-09-09 som 
kommundirektör fr o m 2017-08-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsrätten för kommundirektör Bengt-Olof Magnusson enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning 2015-09-09 § 147 upphör i och med 
att han slutar anställningen som kommundirektör den 2017-06-30. 
 
Delegationsrätten ska beslutas att överföras till Annika Hedvall som ny 
kommundirektör fr o m 2017-08-01.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2017-06-13, § 129 
Utdrag ur kommunstyrelsens delegationsordning 2015-09-09 § 147, 
kommundirektör 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-02 
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Attestordning för kommunstyrelsens budget 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Annika Hedvall fr o m 2017-08-01 innehar 
attesträtten på Bengt-Olof Magnussons id enligt attestlista. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslutad attestordning ska kommunstyrelsen medge attesträtt till 
berörda tjänstemän inom gällande verksamhetsbudget. Annika Hedvall som 
ny kommundirektör ska fr o m 2017-08-01 övertaga Bengt-Olof 
Magnussons attesträtt enligt attestlista. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-02 
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Framtida finansiering av kommunal utveckling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Vaggeryds kommun godkänner en finansiering av stab och ledning 
för Kommunal utveckling (medlemsavgift) med totalt 3,5 miljoner 
kronor per år från och med 2018  

2. Vaggeryds kommun godkänner finansiering av FoUrum social 
välfärd och hälso- och sjukvård enligt tidigare utsänt förslag 

3. Ovanstående kostnader fördelas på länets kommuner enligt 
skattekraft 

4. Finansiering om 2,6 miljoner kronor för stab och ledning för 
Kommunal utveckling finansieras genom en årlig 
kostnadsfördelning på de projekt som samordnas av Kommunal 
utveckling 

5. Personalramen ska fastställas vid ingången av varje mandatperiod 
6. Följande beslut som PKS tog 2017-04-06 kvarstår; att genomföra en 

utvärdering av vilka effekter som uppnås genom Kommunal 
utveckling vad avser forskning, utveckling samt övriga mervärden 
för de enskilda kommunerna. Utvärderingen ska också belysa hur 
Kommunal utveckling bidrar till förbättrad samverkan mellan länets 
kommuner. Utvärderingen ska genomföras på ett sådant sätt att den 
tillsammans med tidigare gjord utvärdering bidrar till att beskriva 
förändringen över tid. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stadsbidragen för social välfärd och hälso- och sjukvård, som sedan 2010 
förvaltats på Kommunal utveckling, är i princip slut från och med 2018. Det 
finns i dagsläget inget som indikerar att man kan söka de medel som vi 
tidigare har haft möjlighet att göra. Från nationell nivå hänvisas bland annat 
till de välfärdsmiljarder som erhållits av landets kommuner.  
 
Tidigare stadsbidrag inom social välfärd och hälso- och sjukvård har även 
till vissa delar finansierat stab och ledning på Kommunal utveckling. Stab 
och ledning administrerar helheten (4,65 årsarbetare) och föreslås från 2018  
helt finansieras av våra medlemsavgifter. 
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Fiberanslutning på landsbygden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer följande fyra alternativ som från 
fiberföreningarna kan kommuniceras till de fastighetsägare som 
ännu inte anmält sig: 

 
a) Anslutning till fiberföreningen och fastighetsägaren 

ombesörjer grävning på egen tomt. Kostnad 20.000 kr. 
 

b) Kommunen ansluter fastigheten till fiberföreningen men 
fastighetsägaren gräver på egen tomt. Framtida 
anslutningskostnad 30.000 kr. Tillkommer indexuppräkning. 

 
c) Kommunen ansluter fastigheten till fiberföreningen och 

fastighetsägaren godkänner att föreningen gräver på den egna 
tomten. Framtida anslutningskostnad 30.000 kr samt 10.000 
kr för grävning på den egna tomten . Tillkommer 
indexuppräkning. 

 
d) Fastigheten förberedes inte för anslutning till fiber. 

Kostnaden för framtida anslutning får offereras av respektive 
fiberförening. 

 
2. Kommunen ersätter fiberföreningarna med en genomsnittlig 

självkostnad för grävning på tomtmark och anslutningsavgiften. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid möte den 8 juni med representanter för fiberföreningarna diskuterades 
hur kommunens anslutningar för fastigheter som i nuläget inte går med i 
fiberföreningarna kan se ut.  
 
Fiberföreningarna vill inte att alternativet anslutning vid tomtgräns finns 
med eftersom uppfattningen är att det inte är möjligt att få statsbidrag för 
dessa fastigheter.  
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ulf Abrahamsson (C), Jan-Olof Svedberg (SD), Kenth Williamsson (S), 
Thomas Axelsson (KD), Gert Jonsson (M) föreslår att förslaget ska antas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
kommunledningskontorets förslag och finner det antaget. 
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Motion – Barnomsorg på obekväma tider (”Nattis”) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden får 

inom tilldelad ram hantera principerna och de praktiska lösningarna för 
utformningen barnomsorg på obekväma tider. 

2. Kommunfullmäktige beslutar därmed att motionen är bifallen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) har inlämnat en motion  
den 24 februari 2015 med förslag att Vaggeryds kommun tillser att 
barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider. Kommunens 
barnomsorg ska finnas tillgänglig när behov finns. 

Yttrande över motionen har begärts av barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-04-26, § 39 att 
kommunfullmäktige bifaller motionen förutsatt att medel tillförs. 

Arbetsutskottet beslutade 2017-05-16, § 114 att överlämna ärendet till 
budgetberedningen för att få fram ett underlag vad kostnaden skulle bli om 
man väljer att formera verksamheten med barnskötare som kommer hem till 
barnen och sover hos dem vid behov. 

Motionen har behandlats i budgetarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2017-06-13, § 126 
Inlämnad motion 2015-02-24 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29 
Barn- och utbildningsförvaltningens utredning 2017-04-05 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-26, § 39 
Arbetsutskottets beslut 2017-05-16, § 114 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) inger en protokollsanteckning (bilaga) och föreslår 
med det att motionen ska bifallas. Gert Jonsson (M), Ulf Abrahamsson (), 
Jan-Olof Svedberg (SD), Roger Ödebrink (S) och Allan Ragnarsson (M) 
föreslår att motionen ska bifallas. 
 
Lennart Karlsson (V) begär fem minuters ajournering. Sammanträdet 
ajourneras. 

forts. 
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Lennart Karlsson (V) föreslår som ny beslutsformulering: Ny lokal i 
vaggeryd, kostnad 3,2 mkr. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut – arbetsutskottets 
förslag och Lennart Karlssons förslag. Ordförande frågar om 
kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag och finner det antaget. 
 
Lennart Karlsson (V reserverar sig mot beslutet. 
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Medborgarförslag – Hastighetsbegränsande åtgärder 
på Bondstorpsväger 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget när det 
gäller hastighetsbegränsande åtgärder längs med Bondstorpsvägen 
med hänvisning till tekniska utskottets förslag på åtgärder. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget när det 
gäller ny lekplats i området. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2017-01-04 med förslag att anordna 
någon form av hastighetsbegränsad åtgärd på Bondstorpsvägen. 
Anledningen är att det finns många barnfamiljer längs med 
Bondstorpsvägen och vägen är i princip helt rak och inbjuder därmed till 
högre hastigheter än tillåtet. Önskemål framförs också om anläggande av ny 
lekplats vid Bondstorpsvägen. 
 
Resultat från genomförd hastighetsmätning på Bondstorpsvägen redovisades 
för tekniska utskottet 2017-03-07. Det finns framför allt 
trafiksäkerhetsrisker i form av en skola med mycket barn i området, och 
många som parkerar sina fordon längs med gatan. Vaggeryds expansion de 
senaste åren på området Västra strand har medfört en ökad trafik på 
Bondstorpsvägen. 
 
Tekniska kontoret har för avsikt att förbättra skyltningen och linjemålningen 
vid tätortsgränsen samt att göra mindre förträngningar och tydligare 
skyltning vid Götafors skola. I samband med att nya detaljplaner tas fram 
för bostadsområden norrut ska ett förslag om att flytta ut tätortsgränsen 
också tas fram. Trafiksäkerheten kommer också att ses över i samband med 
kommande trafiksäkerhetsprogram. Det finns idag en lekplats i området vid 
Bäckalyckevägen och tekniska kontoret ser inte att det finns behov av 
ytterligare en lekplats. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2017-01-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30 §5 
Kommunledningskontorets skrivelse 2017-02-14 
Tekniska utskottets beslut 2017-03-07 §26 
Tekniska utskottets beslut 2017-06-13, § 61 
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Medborgarförslag – Sänk hastighetsbegränsningen 
från 50 km till 40 km inom Bondstorps tätort 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget med skrivelsen som 
svar ska anses vara besvarat.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2017-03-20 om att sänka hastigheten 
inom Bondstorps tätort. Anledningen är att det bor flera barnfamiljer där, att 
det är skolväg och att vägrenen är smal. 
 
Kommunfullmäktige avslog 2015-05-25 § 61 tidigare förslag om sänkt 
hastighet i Bondstorp och tekniska utskottet ser idag ingen anledning att 
ompröva det beslutet. 
 
Förslag vid sammanträdet 
Frågan diskuteras ingående. Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson 
(M) föreslår utifrån diskussionerna att kommunstyrelsen med skrivelsen 
som redogör för det påbörjade trafikplaneringsprogrammet ska anse 
medborgarförslaget vara besvarat. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att medborgarsförslaget 
med skrivelsen till svar kan anses vara besvarad och finner förslaget antaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2017-06-13, § 62 
Medborgarförslag 2017-03-20 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25 § 61 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-08-16 § 144 2017/006 14 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
och ny ersättare i budgetberedningen för återstående 
del av mandatperioden 2015-2018  
(fyllnadsval efter Annelie Borgström (S)) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i 
budgetberedningen utses 

Roger Ödebrink (S) 
Banbrogatan 1 
567 33 Vaggeryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berry Lilja (S), Dammgatan 35, 567 31 Vaggeryd har avsagt sig och 
entledigats från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
och ledamot i budgetberedningen. Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07, 
§ 134 att utse nuvarande ersättaren Annelie Borgström (S) till ny ledamot i 
kommunstyrelsen arbetsutskott och ny ledamot i budgetberedningen, varför 
ny ersättare för henne måste utses. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Berry Lilja (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29, § 079 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 134 
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Information om pågående ärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen informeras om följande ärende: 

1. Rådgivningsrapport, PWC – översyn och nulägesbeskrivning av 
kommunledningskontorets verksamheter. 
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Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 
1. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, protokoll från 
förbundsstyrelsen 2017-06-08 
2. Gislaveds kommun, beslut Ks § 174 2017-05-30, Finansiering Affärsracet 
2018 
3. Gnosjö kommun, beslut Ks § 202 2017-06-08, Medverkan vid 
Affärsracet, Anderstorp 
4. Länsstyrelsen Gävleborg, beslut 2017-06-01,  
Tillstånd till kameraövervakning, SCIOR Geomanagement AB 
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut 2017-06-08,  
Tillstånd till kameraövervakning, Sydved AB 
6. Länsstyrelsen Södermanlands län, beslut 2017-06-16,  
Tillstånd till kameraövervakning, Diagona AB 
7. Länsstyrelsen Östergötland, beslut 2017-07-03, Tillstånd till 
kameraövervakning, CybAero AB 
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut 2017-06-30, Tillstånd till 
kameraövervakning, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
9. Länsstyrelsen i Västernorrland, beslut 2017-06-29, Tillstånd till 
kameraövervakning, Teracom AB och PEMA 
10. Socialnämndens beslut 2017-05-18, § 41, Socialnämndens  
prioriterade mål inför budgetår 2018 
11. Socialnämndens beslut 2017-05-18, § 42, Vård och omsorgscollege  
i Jönköpings län , exklusive höglandet 
12. Tekniska utskottets beslut 2017-06-13, § 65, Utvecklingsplan för 
allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser, Bilaga 
13. Information om inbjudan till konferens om Agenda 2030  
i oktober 2017, Bilaga 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-07-10 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av 
delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande. 

1. Personalärenden, kommunledningskontoret, beslut 2017-06-22  
dnr KS 2017/002 

2. Tomtförsäljning, kommunledningskontoret, beslut 2016-12-06,  
2017-06-29 dnr KS 2017/010 

3. Kameraövervakning, kommunledningskontoret,  
beslut 2017-06-12 dnr KS 2017/018 

4. Bidrag – Annonsering, kommunledningskontoret, beslut 2017-06-09 
dnr KS 2017/173 

5. Dispositionsrätt för småhustomt, kommunledningskontoret, beslut 
2017-06-20, 2017-07-04, 2017-07-06, 2017-07-07 dnr KS 2017/010 

6. Grannehörande, kommunledningskontoret, beslut 2017-02-02,  
2017-02-06, 2017-02-23, 2017-03-10, 2017-06-26, 2017-06-28,  
2017-06-29, 2017-07-04 dnr KS 2017/011 

7. Lantmäteriförrättning, kommunledningskontoret, ansökan 2017-06-29,  
2017-07-07 Dnr KS 2017/184 

8. Upphandlingsärenden, kommunledningskontoret,  
beslut 2017-03-30 dnr Uh 2017/001 
beslut 2017-05-08 dnr Uh 2017/034 
beslut 2017-05-29 dnr Uh 2017/026 
beslut 2017-06-09 dnr Uh 2017/021 
beslut 2017-06-09 dnr Uh 2017/022 
beslut 2017-06-09 dnr Uh 2017/023 
beslut 2017-05-15 dnr Uh 2017/039 
beslut 2017-04-19 dnr Uh 2017/017 
beslut 2017-04-13 dnr Uh 2017/016 

9. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, tekniska kontoret,  
beslut 2017-05-22 dnr TU 2017/005 

10. Upplåtelse av torgplatser, tekniska kontoret, beslut 2017-04-27,  
2017-05-22, dnr TU 2017/006 

11. Landsbygdsbelysning, tekniska kontoret, beslut 2016-12-14,  
2017-01-25, 2017-05-17 dnr TU 2017/009 

12. Anläggningsavgift VA, tekniska kontoret, beslut 2017-05-16  
dnr TU 2017/010 

 
forts. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-08-16 § 147 2017/003 18 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Liggare för delegationsbeslut 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-07-07 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-08-16 § 148 2017/001 19 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2017-06-13 
Tekniska utskottet, protokoll 2017-06-13 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-06-29 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-08-16 § 149 2017/197 20 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Intresse, förvärv av fastigheten Jönköpingsvägen 2A, 
2B, 2C i Vaggeryd 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förvärv av fastigheten och 
att ordförande, vice ordförande och kommundirektören ges i uppdrag 
att bevaka intresset vid försäljning av fastigheten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Extra ärende framfört av kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). 
 
Kommunen har möjlighet till att förvärva en för framtiden strategiskt viktig 
fastighet på närmare en hektar, med strategisk rådighet för exempelvis 
möjlighet till skolverksamhet eller annan kommunal samhällsviktig 
verksamhet i framtiden.  
 
Förslag vid sammanträdet 
Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ställer sig positiv till förvärv av fastigheten och att 
ordförande, vice ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att 
bevaka intresset vid försäljning av fastigheten. 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ärendet diskuteras ingående och flera ledamöter uttalar sig. 
 
Thomas Axelsson (KD), Lennart Karlsson (V), Ulf Abrahamsson (C), Jerry 
Karlsson (L), Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt ordförandes 
förslag och finner det antaget. 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-08-16 § 150 2017/026 21 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Lyckorna, byggnation av hus 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Extra ärende framfört av Kenth Williamsson (S). 
 
Ett beslut om detaljplan har tagits, ett exploateringsavtal för byggnation av 
12 hus antogs sedan. Samtidigt har servicer lagts ned för 16 hus. Varför har 
det blivit så? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) besvarar frågan: 
Det finns ett exploateringsavtal. I samband med kommunstyrelsens 
arbetsutskott lyfte kommundirektören att exploatören ville bygga ytterligare 
hus, arbetsutskottet tog till sig av informationen men informationen 
missades att tas med i protokollet.  
 
Även i plankommittén har frågan varit uppe, detaljplanen medger fler hus 
än 12. Exploateringsavtalet medger 12 hus, det är också vad som sökts 
bygglov för och det som annonseras.  
 
Ska det bli fler hus måste det ske en ny process med exploateringsavtal och 
bygglov. 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-08-16 § 151 2017/022 22 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Motion angående lokalisering av Småland Miljö AB:s 
Återvinningsanläggning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Extra ärende framfört av Kenth Williamsson (S) som efterfrågar redogörelse 
för ärendet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) svarar att ärendet kommer 
att tas upp vid arbetsutskottets kommande sammanträde. 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-08-16 § 152  23 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Skjutfältet 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag på 
manual för hur frågor som rör skjutfältet ska hanteras för att 
säkerställa att kommunen arbetar i enlighet med KFs övergripande 
mål avseende skjutfältet. 

 
Kommunstyrelsens hantering av ärendet 
Extra ärende framfört av Kenneth Åberg (S) som anser att bygglovansökan i 
Hult och rivningen i Hallafors blottlägger brister i den interna 
kommunikationen. Det finns ett behov av att få till en samordning i frågor 
som rör skjutfältet mellan kommunstyrelsen och berörd facknämnd. Gör en 
översyn och ta fram en manual för hur vi ska agera.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) svarar att miljö- och 
byggchefen redan har föreslagit att det ska finnas en intern samordning i 
ärenden som rör skjutfältet och det har bestämts att denna rutin ska 
tillämpas. 
 
Flera ledamöter uttalar sig i diskussionen. 
 
Förslag vid sammanträdet 
Kenneth Åberg (S) föreslår att kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta 
fram förslag på manual för hur frågor som rör skjutfältet ska hanteras för att 
säkerställa att kommunen arbetar i enlighet med KFs övergripande mål 
avseende skjutfältet. 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta 
enligt Kenneth Åbergs (S) förslag och finner det antaget. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-08-16 § 153  24 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Inbjudan till informationsmöte, Leader Västra Småland 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Extra ärende framfört av Kenneth Åberg (S). 
 
I maj gick en inbjudan till informationsmöte för Leader Västra Småland ut, 
har kommunen besvarat den? 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Christer Holmgren (M) svarar att ärendet 
är under beredning och planeras att hanteras i september. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-08-16 § 154  25 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Kostnadsuppföljning, LogPoint 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska utskottet bjuds in för att ge 
information vid kommande möte med kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Extra ärende framfört av Lennart Karlsson (V). 
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