
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla konferensen, kommunkontoret, Skillingaryd, 
klockan 10:00-12:00 
Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd 
klockan 13:00-19:20 
tisdagen den 22 augusti 2017 
 

Beslutande Gert Jonsson (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande, §§ 155-178 
Kenneth Åberg (S), tjg. ersättare för Kenth Williamsson (S),  
§§ 151-154 
Roger Ödebrink (S), tjg. ersättare för Annelie Borgström (S) 
Pelle Philip (C), tjg. ersättare för Ulf Abrahamsson (C), §§ 151-154 
Ulf Abrahamsson (C), §§ 151-160, 162-178, jäv § 161 
Maritha Bengtsson (KD) 

Övriga närvarande Annika Hedvall, kommundirektör 
Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare 
Torbjörn Åkerblad, kanslichef, §§ 152-160 
Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare, §§ 152-154 
Representanter från Vageryds Energi/elverk, § 155 
Bengt-Olof Magnusson, § 155 
Tina Blomster, samhällsutvecklare, §§ 156, 158-161 
Åsa Öhrn, personalchef, § 157 
Jörn Wahlroth, PwC, § 157 

Utses att justera Roger Ödebrink (S) Paragrafer 151-178 

Justeringens plats   
och tid 

Kommunledningskontoret, kommunkontoret, Skillingaryd 
tisdagen den 29 augusti 2017 kl. 16:00 

Underskrifter Sekreterare   

Rose-Marie Moberg 

Ordförande 

Gert Jonsson 

Justerande 
Roger Ödebrink 
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Godkännande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommande ärenden: 
- Projekt Mejeriet, byggnation på kv. Gästgivaren – Avstämning 
- Byggnation utanför Skjutfältet 
- Vaggeryds kommuns stöd med upphandling – Business Gnosjöregionen, 

BGR 

Övriga frågor 
- Information från Överförmyndarverksamheten 
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Kommunstyrelsens måluppföljning 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till bedömning av 
Kommunstyrelsens måluppfyllelse delår 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Som en del av Verksamhetsplan kommunstyrelse 2017 har 
kommunstyrelsen särskilt prioriterat fyra av kommunfullmäktiges 
övergripande mål samt formulerat kommunstyrelsens mål i detta syfte,  
23 stycken. 
 
I delårsrapportering per augusti 2017 skall en bedömning göras av 
måluppfyllelsen hittills, i syfte att underlätta en eventuell prioritering för 
resten av året. Bedömningen görs i dialogform med hjälp av en översikt 
över verksamhetens måluppfyllelse och genomförandegrad hittills. 
 
Resultatet föreslås till beslut i kommunstyrelsen 6 september och skall 
sedan ingå i Vaggeryds kommuns delårsredovisning. 
 
Kort summering av dialog om resultat, måluppfyllelse och 
kvalitetsuppfyllelse för presentation till nämnd och Kommunstyrelsen: 

Måluppfyllelsen på verksamhetsnivå följer enligt plan inom 
bostadsbyggande. För de kommande åren är det angeläget med en översyn 
av kommunens översiktplan för att säkerställa framtida mark för 
boendeutveckling. Uppdrag för 2017 programområde 170 återaktualisering 
av kommunens översiktplan kvarstår att hantera innan året är slut.  
 
Kommunikation för att öka attraktiviteten följer enligt plan, liksom arbete 
med integration och välfärd. Kommunens folkhälsoarbete haltar och 
behöver prioriteras i beslut och processer. Fiberutvecklingen följer enligt 
plan men det behöver göras en avstämning med fiberföreningarnas nöjdhet. 
Bemötandet har utvecklats mycket positivt i senaste mätningen, och service 
och tillgänglighet har bra utveckling särskilt inom telefon och behöver nu ha 
fokus på snabbare svar via e-post. Det finns också utvecklingspotential vad 
gäller service efter stängning, via webb och telefonsvarare, vilket hör ihop 
med mål kring digitala tjänster. KF har under året fått webbsändning men 
det är få som ser sändningen. 
 
 forts.  
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Jämställdhet samt barnkonventionen behöver efterfrågas mer för att landa i 
målprocesser och uppföljning. 
Miljöprogrammet arbetas med enligt plan, och en plan för revidering är 
under bearbetning. 
Ny värdeverkstad implementeras under hösten och en 
medarbetarskapspolicy är under bearbetning. Metoder testas att mäta 
personalens trivsel löpande via förbättringstavlor. En utvärdering av det 
interna kvalitetsarbetet har genomförts och redovisats. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har dialog kring uppfyllelse av 
nämndmålen utifrån ovanstående med följande resultat: 
 
1. Minst 50 bostäder med varierad upplåtelseform produceras 50%  
2. Bidra till en integrerad bostadsmarknad 100% 
03. Förbättra Nöjd Medborgarindex och Nöjd Regionindex (SCB)  
till kommande mätning  50% 
04. Integration och social välfärd 50% 

• Verka för arbete och social välfärd för alla 
• Genom förstärkt samordning i integrationsarbetet ska de  

nyanlända som kommer till kommunen kunna etablera sig,  
få en inkomst och bo kvar  

• Stödja och främja sociala företag 
05. Kommunen bidrar till att fiberföreningarnas planer kan förverkligas 100% 
06. De vi är till för är nöjda med vårt bemötande 100% 
07. De vi är till för är nöjda med vår service  100% 
08. Ökad digitalisering av tjänster Påbörjat 
9. Bidra till att jämställdhet, jämlikhet och barn- och  
ungdomsperspektiv mäts och utvecklas positivt Påbörjat 
10. Verkställighet i enlighet med miljöprogrammet 50% 
11. Initiera en revidering av miljöprogrammet Påbörjat 
12. Delaktiga och engagerade medarbetare 50% 
13. Coachande ledare, tydliga mål och resultat  Påbörjat 
14. Bidra till att personalens trivsel mäts löpande på enhetsnivå och  
utvecklas positivt  Påbörjat 
15. Personalen upplever att kommunen har ett tillåtande arbetsklimat 50% 

 
Förslag till preliminär måluppfyllelse delår per 31 augusti föreslås 
kommunstyrelsen att godkänna 6 september 
 
Beslutsunderlag 
Mall uppföljning 2017 mål och kvalitet arbetsmaterial KS 20170822 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-07-03 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 153 2017/182 5 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Mätning och visualisering av kvalitetsresultat  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2015 att gå med i SKLs nätverk 
Kommunens kvalitet i korthet, KKiK och har sedan dess deltagit i två 
årsredovisningar för KKiK. En extern servicemätning görs vartannat år 
sedan 2013 och redovisas som en del av KKiK.  
 
SCB medborgarundersökning beställs sedan 2006 vartannat år och en 
medarbetarenkät görs vartannat år.  
 
Ett kvalitets och analysarbete har under en tid utvecklat en struktur för att 
visualisera kvalitetsresultat på ett sammanhängande vis samt få en 
kvalitetssäkrad process i arbetet kring mätning och uppföljning av 
kvalitetsindikatorer, med koppling till måluppfyllelse. Mätindiktatorer 
behöver följas upp över längre tid och målsättas för att skapa en tydligare 
efterfrågan på resultat.  
 
En genomgång görs under sammanträdet av hur Vision och värdegrund 
hänger samman med Kommunfullmäktiges övergripande mål genom fem 
strategiska utvecklingsområden (tidigare kallat fokusområden) där samtliga 
målgrupper för kommunens arbete ingår ur invånarperspektiv och 
arbetsgivarperspektiv. Genom att skapa en röd tråd från visionen hela vägen 
till verksamheternas mål och aktiviteter skapas en resultatefterfrågan av 
kvalitetsmått på verksamhetsnivå som ger ett faktabaserat underlag för nya 
politiska mål och prioriteringar. 
 
En information ges av status i arbetet med den mätverkstad som tagits fram i 
syfte att visa en samlad övergripande bild. Ett ställningstagande behöver 
göras vad Vaggeryds kommun behöver komplettera med för att få en 
komplett bild av mål, medel och kvalitet.  
Resultatet föreslås till beslut under hösten och skall sedan ingå i Vaggeryds 
kommuns redovisning av resultat samt i arbetet med att utveckla och följa 
upp mål.  
 
Beslutsunderlag  
Mätning och visualisering av Mål, medel och kvalitet till KSAU 20170822  
Beslut delta i KKiK  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-07-03 
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Kommunstyrelsens mål 2018  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till urval av indikatorer 
som skall mäta kommunstyrelsens måluppfyllelse 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Som en del av budgetarbetet inför 2018 har kommunstyrelsen särskilt 
prioriterat 7 av kommunfullmäktiges övergripande mål samt formulerat 
kommunstyrelsens mål för 2018, 26 stycken.  
Målen för 2018 har som utgångspunkt att det är sista året på 
mandatperioden och därmed blir mätningen av måluppfyllelsen 2018 satt i 
relation till de nämndmål som gällt för 2016 och 2017.  
För att kunna mäta och bedöma måluppfyllelsen, och för att kunna ge 
verksamheten riktlinjer för verksamhetsmål, skall det ske ett tydliggörande 
av vad kommunstyrelsen efterfrågar för resultat och nytta med 
kommunstyrelsen 26 mål för 2018, samt att mätindikatorer skall tilldelas 
målen.  
Arbetet sker i dialogform med stöd av summering från tidigare dialog, samt 
förslag från verksamheten kring möjliga mätvariabler.  
Resultatet föreslås till beslut i kommunstyrelsen 4 oktober och skall sedan 
ingå i Vaggeryds kommuns Programbudget som delges i 
kommunfullmäktige i november.  
Dialog har förts i KSAU gällande strategi, nytta och uppföljning av 
nämndmål nr. 1-11. En mindre arbetsgrupp bestående av Gert Jonsson och 
Kenth Williamsson utses av KSAU att med stöd av Torbjörn Åkerblad, 
kanslichef samt Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare och 
kommundirektör Annika Hedvall, se över resterande nämndmål 12-26 inför 
nästa KSAU den 20 september. 
 
Beslutsunderlag  
Arbetsmaterial kommunstyrelsen målarbete 2018 till KSAU 20170822  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-07-03 
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Möte med Vaggeryds Energi/elverk 
 
Sammanfattning av ärendet  
Anders Wahlgren och Thomas Mörhed Vaggeryds Energi/elverk är 
inbjudna till dagens sammanträde för att lämna sin syn/lägesrapport på 
följande två frågeställningar/ärenden: 
 
- Fiberutbyggnaden för Västra fiberföreningen 
- Vaggeryds Cell – linjekoncession 
 
En diskussion förs.  

Noteras: 

Vaggeryds kommun har beställt och fått svar på en utredning om regler 
kring stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020, de villkor som följer av 
Länsstyrelsens beslut om projektstöd till Västra fiberföreningen. 

Betr. Vaggeryds Cell, linjekoncession har Vaggeryds Elverk fått anstånd att 
utveckla ett överklagande till den 30 september.  
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Arrendeförfrågan Båramo 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet uttalar att kommunen är mycket angelägna om att bolagets 
verksamhet ska kunna utvecklas.  
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ha en dialog med 
representanterna för PGF Terminal AB för att hitta en alternativ lösning för 
att kunna hantera bolagets framställan om en förlängning av avtalet. 
 
En återkoppling ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober. 
 
Sammanfattning av ärendet 
PGF Terminal AB har sedan 2009-11-04 ett arrenderättsavtal/optionsavtal 
som gäller till och med 2025-06-30. Bolaget har inkommit med en skriftlig 
önskan om att redan nu förlänga avtalet till och med 2050-12-31 med 
samma pris och villkor. 
 
Samhällsutvecklaren kan inte rekommendera att arrenderättsavtal/ 
optionsavtalet förlängs till och med 2050-12-31. 
Innebörden i ingånget avtal med konsekvenser och följder av en 
förlängning, beskrivs i PM daterad 2017-07-21. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse daterad 2017-06-26 
Arrenderättsavtal/Optionsavtal 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-07-19 
PM daterad 2017-07-21 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Representanter för PGF Terminal redogör varför bolaget önskar att förlänga 
arrendeavtalet. En diskussion med representanterna förs. 
 
Arbetsutskottet diskuterar därefter frågan tillsammans med 
samhällsutvecklaren och är mycket angelägna om att bolagets verksamhet 
ska kunna utvecklas. Utskottet ger därför kommunledningskontoret i 
uppdrag att ha en dialog med bolaget för att hitta en alternativ lösning för att 
kunna hantera bolagets framställan om en förlängning av avtalet. 
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Rådgivningsrapport, Översyn av kommunlednings-
kontoret 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
2. Rådgivningsrapporten ska redovisas för kommunstyrelsen den 6 

september. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-15, § 209 att ta fram en 
nulägesrapport för att beskriva kommunledningskontorets ledningsfunktion 
och det ledningsstöd som övriga förvaltningar i dag får från kommun-
ledningskontoret. 
 
Det har utmynnat i en Rådgivningsrapport, Översyn av kommun-
ledningskontoret gjord av PwC.  
 
Rapporten redovisar en analys och utvärdering av nuvarande organisation 
med förslag på hur verksamheter inom kommunstyrelsens förvaltning skulle 
kunna organiseras för en ökad ändamålsenlighet. Översynen ska kunna 
utgöra ett stöd för nya kommundirektören avseende utvecklingsområden 
och framtida organisation av kommunledningskontoret. 
 
Jörn Wahlroth, PwC redogör för rapporten och fokuserar på  
kapitel 4 Iakttagelser från intervjuer och dokument samt 
kapitel 5 Identifierat behov av utveckling och rekommendationer 
 
Arbetsutskottets ledamöter ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-15, § 209 
Rådgivningsrapport, Översyn av kommunledningskontoret 
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Köpekontrakt, del av Gärahov 2:1 – Försäljning,  
ca 1 830 m² 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till 

köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och Bilcenter Skillingaryd 
AB gällande försäljning del av Gärahov 2:1, ca 1 830 m².  

 
2. Arbetsutskottets beslut delges kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bilcenter Skillingaryd AB har varit i kontakt med kommunen och önskat 
köpa ca 1 830 m² av del av Gärahov 2:1. 
 
Bolaget har sökt bygglov och har fått bygglovet beviljat och beslutet har 
vunnit laga kraft.  
 
Köpeskillingen är satt till 100 kr/m² och förtida tillträde medges för att 
bolaget ska kunna komma igång med den planerade byggnationen under 
hösten. 
 
Detaljerna i avtalet finns formulerade i köpekontraktet med karta. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-08-28. 
Köpeavtal med kartbilaga. 
Översiktskarta 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-07-28 
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Köpekontrakt för del av Stödstorp 2:1 – Försäljning,  
ca 10 000 m² 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till 

köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och BK Åkeri i Forserum AB 
gällande försäljning del av Stödstorp 2:1, ca 10 000 m². 

 
2. Arbetsutskottets beslut delges kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
BK Åkeri i Forserum AB har varit i kontakt med kommunen och önskat 
köpa ca 10 000-20 000 m² av del av Stödstorp 2:1. 
 
Då området håller på att detaljplaneläggas, upprättas ett optionsavtal, till 
dess att det är möjligt att lämna in en begäran om avstyckning. Den nya 
detaljplanen beräknas komma ut på samråd under sommaren/hösten 2017. 
 
Bolaget har sökt bygglov och har fått bygglovet beviljat och beslutet har 
vunnit laga kraft.  
 
Köpeskillingen är satt till 100 kr/m² och förtida tillträde medges för att 
bolaget ska kunna komma igång med den planerade byggnationen under 
hösten. 
 
Detaljerna i avtalet finns formulerade i köpekontraktet med karta. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-08-28 
Köpekontrakt med kartbilaga 
Översiktskarta 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-07-28 
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Köp av fastighet, Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i 
Vaggeryd 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontrakt för köp av 
fastigheten Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i Vaggeryd med ekonomisk kalkyl 
alternativ 2 som underlag. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att före 31 augusti betala handpenning á 600 tkr för 
köp av fastigheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 augusti 2017 att 
uppdra till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att 
tillsammans med kommundirektör bevaka intresset vid försäljningen av 
fastigheten Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i Vaggeryd. Kommunen har 
genom detta getts möjlighet att förvärva den aktuella fastigheten. 
 
Fastigheten har stor, strategisk potential för framtida samhällsnyttig 
verksamhet med närmare 1 hektar mark i centralt läge.  
 
Det finns i dagsläget hyresgäster och fasta intäkter för fastigheten. 
Bedömningen är att riskerna med förvärvet är små då fastighetens läge 
möjliggör för ett brett användningsområde som kan anpassas till kommande 
behov. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därför att fastigheten ska köpas. 
 
Beslutsunderlag 
Köpekontrakt 
Ekonomisk kalkyl, två alternativ (1 och 2) 
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Motion angående lokalisering av Småland Miljö AB:s 
återvinningsanläggning 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till miljö- 
och byggnämndens, tekniska utskottets och räddningstjänstens yttranden. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ulf Abrahamsson (C) i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun inkom 2017-01-11 med en 
motion om lokalisering av Småland Miljö AB:s återvinningsanläggning med 
hänvisning till branden på anläggningen 15 september, 2016. 
 
Ärendet remitterades till tekniska utskottet, miljö- och byggnämnden samt 
räddningstjänsten för yttrande. 
 
Yttrandena har inkommit. Miljö- och byggnämnden avstyrker förslaget med 
hänvisning till att lokaliseringen redan prövats i samband med bygglovet 
och att bolaget redan har sin lokalisering prövad av Länsstyrelsen då de har 
fått sitt tillstånd beviljat av dem. 
 
Tekniska utskottet väljer att inte lämna några synpunkter på motionen, utan 
föreslår att placering av brandfarlig verksamhet ses över i den kommunala 
planeringen. 
 
Räddningstjänsten pekar på att den goda samverkan mellan 
räddningsledningen, kommunala krisledningen och verksamhetsföreträdaren 
bidrog till att konsekvenserna begränsande. Merparten av rök- och 
sotpartiklar spreds över ett större område och berörde inte Vaggeryds tätort. 
 
Erfarenheten av branden är att anläggningens geografiska placering med 
goda logistikmässiga förutsättningar gjorde att resurser som medverkade vid 
räddningsinsatsen, kunde använda genomfartsvägar med länsvägsstatus 
samt att insatsen krävde minimala transportbehov och ställtider. 
 
Sammanfattningen av yttrandena visar på att motionen ska avslås. 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-07-25 
Miljö- och byggnämndens yttrande inkom 2017-04-06 
Tekniska utskottets yttrande inkom 2017-05-18 
Räddningstjänstens yttrande inkom 2017-05-30 
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Flytt av upprättande och antagande av detaljplaner 
från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om att följande delegeringar 
från kommunfullmäktige flyttas från miljö- och byggnämnden till 
kommunstyrelsens reglemente: 

- anta, ändra eller upphäva detaljplan som inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse enligt 5 kap plan- och bygglagen.  

- anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser enligt 5 kap plan- och 
bygglagen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den parlamentariska gruppen har berett frågan om framtagande av 
detaljplaner och ser bland annat en ökad tydlighet i att detta strategiska 
arbete både uppdras och beslutas av kommunstyrelsen, i de fall en detaljplan 
inte av principiella skäl ska beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Som myndighetsnämnd baserar miljö- och byggnämnden många av sina 
beslut på just detaljplaner. Genom ändringen skiljs instanserna åt. Följden 
blir att miljö- och byggnämnden istället blir remissinstans i framtagandet av 
detaljplaner. 
 
Parlamentariska gruppen föreslår att berörd del under miljö- och 
byggnämndens reglemente, rubrik 1.2 Delegering från kommunfullmäktige 
flyttas till kommunstyrelsens reglemente, § 9 Delegering från 
kommunfullmäktige. 
 
I föreslagen organisation framhåller den parlamentariska gruppen vikten av 
samarbete mellan förvaltningarna kring PBL. På förvaltningssidan kommer 
en risk- och konsekvensbedömning kring arbetsmiljö och handläggning att 
genomföras och inkluderas inför kommunstyrelsens hantering av ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-10 § 098 att remittera ärendet till 
miljö- och byggnämnden för yttrande. 
 
Miljö- och byggnämnden meddelar i beslut 2017-06-27, § 136 att miljö- och 
byggnämnden inte har någon erinran mot förslaget. 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-07 
Arbetsutskottets beslut 2017-04-19, § 092 
Tjänsteskrivelse 2017-05-03, Riskbedömning 
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-10, § 098 
Miljö- och byggnämndens beslut 2017-06-27, § 136 
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Motion – Ny upphandlingsmodell 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

upphandlingsenhetens förslag att följa de nya bestämmelserna i de 
arbetsrättsliga villkoren enligt LOU, LUF och LUK. 

 
- Motionen anses därmed bifallen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion 
daterad 2016-06-30 med förslag att Vaggeryds kommun inför en 
upphandlingsmodell som säkerställer att våra upphandlingar inte används 
för social dumpning exempelvis Vita jobb-modellen och att uppföljning 
görs för att säkerställa efterlevnaden av våra upphandlingar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-01, § 049 att återremittera ärendet för 
fortsatt beredning.  
 
Upphandlingsenhetens har lämnat kompletterande svar på motionen 
gällande en upphandlingsmodell som säkerställer att våra upphandlingar 
inte används för social dumpning; exempelvis Vita jobb-modellen. 
 
Arbetsrättsliga villkor enligt nya bestämmelser i LOU, LUF och LUK 
Den 1 juni trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft. LOU, 
LUF och LUK kompletterades med bestämmelser om att vissa 
upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor. 
Bestämmelserna avser upphandlingar över tröskelvärdena och enbart 
upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet. 
 
När ska dessa villkor ställas? 
Arbetsrättsliga villkor ska ställas om en upphandling 
minst uppgår till aktuellt tröskelvärde enligt LOU, LUF eller LUK. 
 

• har påbörjats den 1 juni 2017 eller senare, 
• det är behövligt, och 
• det går att fastställa arbetsrättsliga villkor. 

 
 forts. 
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Det är med andra ord inte alltid obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor 
utan det beror bland annat på kontraktsvärde och när upphandlingen 
påbörjades.  
 
Vad de nya bestämmelserna innebär 
I korthet innebär bestämmelserna att upphandlande myndigheter och enheter 
är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i 
nivå med kollektivavtal om det är behövligt, enligt ovan. Bestämmelserna 
innebär dock inte att det blir tillåtet att ställa krav på att leverantören ska 
vara bunden av ett kollektivavtal. 
 
Bestämmelserna gäller dock inte för upphandlingar under tröskelvärdena 
och inte heller för upphandling av för vissa tjänster inom hälsovård, 
socialtjänst och hotell och restaurang. 
 
Om särskilda kontraktsvillkor 
Kraven utformas som ”särskilda villkor” i kontraktet. Det som utmärker 
sådana villkor är att de ska finnas med i upphandlingsdokumenten, men 
villkoren ska inte påverka utvärderingen av anbuden. Villkoren behöver inte 
heller vara uppfyllda när anbudet lämnas. Ett anbud från en leverantör ska 
förkastas av den upphandlande myndigheten om leverantören förklarar sig 
inte vilja eller kunna följa uppställda särskilda villkor för fullgörandet av 
kontraktet. 
 
Stöd från Upphandlingsmyndigheten 
Upphandlingsmyndigheten kommer ge stöd för att underlätta tillämpningen 
av bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor. Stödet kommer att utvecklas 
och kompletteras successivt i takt med att praktisk tillämpning och praxis 
tillkommer. 
Stödet ger vägledning till upphandlande myndigheter och enheter vid bland 
annat bedömningen av om och när det finns behov av att ställa särskilda 
arbetsrättsliga villkor, hur villkor fastställs, hur leverantörer kan uppfylla 
villkoren och hur uppföljning kan genomföras.  
 
Syftet är att uppnå en enhetlig praktisk tillämpning och därmed en ökad 
förutsägbarhet.  
 
Om upphandlingsenheten ska ställa arbetsrättsliga villkor i kommunens 
upphandlingar innebär detta att vi måste ha expertkunskap inom de 
arbetsrättsliga områdena för att tolka och tillämpa bestämmelser om lön, 
arbetstid och semester.  
 forts. 
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Denna kompentens finns nu hos Upphandlingsmyndigheten. Dit 
kommunerna kan vända sig för att få stöd och rådgivning kopplat till 
ovanstående. 
 
Upphandlingsenheten kommer att ställa de arbetsrättsliga villkor som de nya 
bestämmelserna ange i LOU, LUF och LUK, enligt ovan. 
 
Kommunledningskontoret lämnar följande förslag: 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med upphandlingsenhetens förslag att följa de nya 
bestämmelserna i de arbetsrättsliga villkoren enligt LOU, LUF och LUK. 
Motionen är därmed delvis bifallen. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2016-06-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-29, § 076 
Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse daterad 2016-12-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-25, § 030 
Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse daterad 2017-08-15 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektören föredrar kommunledningskontorets förslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S) med instämmande av Kenth Williamsson (S) föreslår 
att motionen ska anses bifallen då svaret fyller syftet med motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag med ändringen att motionen därmed är bifallen och finner det 
antaget. 
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Motion – Sex timmars arbetsdag på prov 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med socialnämndens 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) har lämnat in en motion  
2016-06-27 med förslag att:  
- Vaggeryds kommun genomför ett test av sex timmars arbetsdag med 

bibehållen lön på ett av kommunens äldreboenden under ett år med  
start 2017. 

- Vaggeryds kommun tillsätter en utredning att titta på vilka 
konsekvenser ett införande av 6 timmars arbetsdag i samtliga 
kommunens verksamheter skulle innebära. 

 
Sex timmars arbetsdag kan innebära olika arbetstid i olika verksamheter.  
För att möta behovet av vår tillgänglighet behövs personal dagtid eller 
dygnet runt. Det innebär att antingen lägga schema med längre eller kortare 
arbetspass med någon ledig dag i veckan och varannan helg. För att 
åstadkomma det behövs mer personal vilket i sig betyder fler arbetstillfällen 
men också en ökad kostnad om man väljer att bibehålla nuvarande heltids 
lön. 
 
Att arbeta långa arbetspass är både psykiskt och fysiskt ansträngande men 
en stor del av personalen väljer hellre det än att arbeta varannan helg i dag. I 
dagens samhälle har vår fritid fått ett högt värde, man vill kunna umgås med 
familj, göra aktiviteter mm. 
  
Lärare har enligt avtal 5 timmars förtroende arbetstid förutom de 40 som 
utförs på arbetsplatsen. Den tiden oftast utförs hemma på kvällar och helger.  
Här finns risken att arbetet blir gränslöst och finns med även på fritiden 
vilket gör att tid för vila och återhämtning inte blir tydligt. Det samma gäller 
också för många av våra chefer. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-12-09, § 223 att återremittera ärendet till 
socialnämnden för att reda ut konsekvenserna och att de kan rymmas inom 
socialnämndens budget. 
 
Socialnämnden föreslår i beslut 2017-06-21, § 60 att motionen avslås, då det 
inte är rimligt att hantera denna fråga inom befintlig budget. 
 forts. 
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Socialnämnden har beslutat att avvakta med utredning gällande den 
påverkan förkortad arbetstid kan ha på verksamheten. Ringa värde finns i att 
utnyttja resurser i dagsläget gällande analys för ändamålet då en ansträngd 
budget väntas 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-05 
Motion – Sex timmars arbetsdag på prov, inkommen 2016-06-27 
Socialnämndens beslut 2016-10-20, § 96 
Arbetsutskottets beslut 2016-12-09, § 223 
Socialnämndens beslut 2017-06-21, § 60 
 
Förslag vid sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till socialnämndens förslag att 
avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget att avslå motionen 
och finner det bifallet. 
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Motion – Gratis WiFi till äldreboenden 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden för att 
undersöka hur man kan säkerställa WiFi i våra äldreboenden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Atcha Adinda (L) har inlämnat en motion den  
2 januari 2017 med förslag att alla äldreboenden ska ha gratis WiFi. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av socialnämnden. 
 
Socialnämnden föreslår i beslut 2017-06-21, § 55 att kommunfullmäktige 
avslår motionen om subventionerat ”gratis” WiFi till boende medborgare i 
lägenheter på Vaggeryds kommuns särskilda boenden. I dagsläget hänvisar 
socialförvaltningen till den enskildes eget ansvar gällande hyreslägenhet och 
det serviceutbud man vill ha. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2 januari 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, § 003 
Remiss till socialnämnden 2017-02-09 
Socialnämndens beslut 2017-06-21, § 55 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att ärendet återremitteras till 
socialnämnden för att undersöka hur man kan säkerställa WiFi i våra 
äldreboenden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget om återremiss och 
finner det bifallet. 
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Medborgarförslag – Erbjud fritidsverksamhet i Åker 
och Svenarum 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag att bifalla medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet i Åker och 
avslå medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet i Svenarum. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-27 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska erbjuda fritidsverksamhet i 
Åker och Svenarum. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-05-31, § 54 att 
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet 
i Åker med motivering att det är den nu gällande organisationen. 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet i 
Svenarum med motivering att dagens organisation fungerar bra och att det 
inte finns någon anledning att ändra detta. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat 2017-03-27 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 035 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-31, § 54 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-07-11 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 167 2017/091 24 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Åtgärda arbetsmiljöproblemet på 
Fågelforsskolan 6-9 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget, då det finns budgeterade 
medel för att utföra detta arbete och projekteringen är på gång. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-23 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att nödvändiga medel ska avsättas till att 
omedelbart åtgärda de brister som arbetsmiljöverket har påtalat avseende 
ventilationen/inomhusklimatet på Fågelforsskolan 6-9. 
 
Yttrande över medborgarförslaget har begärts av barn- och 
utbildningsnämnden och kommunledningskontorets fastighetsenhet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-05-31, § 51 att 
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget då äskanden för ändamålet 
lämnats till budgetberedningen. 
 
Kommunledningskontorets fastighetsenhet uttalar i skrivelse 2017-06-16 att 
man håller på med projekteringen för att utföra arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat 2017-03-23 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, § 034 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-31, § 51 
Fastighetsenhetens skrivelse 2017-06-16 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-07-11 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 § 168 2017/037 25 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Strömslund, hyra för utökad yta 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att stå fast vid principen utökad yta innebär ökad 
hyra. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Hyresgästen i Strömslund har ställt frågan om de kan få hyra utökad yta till 
befintlig kostnad. 
 
Arbetsutskottet diskuterar frågan och beslutar att stå fast vid principen 
utökad yta innebär ökad hyra. 
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Remissvar gällande förslag till nya föreskrifter för väg 
30, Jönköpings län samt upphävande av Trafikverkets 
föreskrifter (TRVTFS 2016:88) om hastighets-
begränsning på väg 30 
 
Arbetsutskottets beslut 
Vaggeryds kommun ställer sig bakom Sävsjö kommuns förslag till 
remissvar i sin helhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 20 oktober 2016 fattade Trafikverket beslut om sänkt 
hastighetsbegränsning på väg 30 mellan Kronobergs länsgräns och väg E4, 
trafikplats Stigamo, till 80 km i timmen mot dagens 90 km i timmen. 
Beslutet blev överklagat varpå regeringen beslutade att återremittera ärendet 
till Trafikverket för att göra en avvägning mellan hastighetsanpassning 
gentemot kapacitetshöjande åtgärder samt att göra en väl genomarbetade 
konsekvensutredning.  
 
Föreligger Sävsjö kommuns förslag till remissvar att avvisa förslaget till nya 
föreskrifter för väg 30, Jönköpings län samt upphävande av Trafikverkets 
föreskrifter (TRVTFS 2016:88), med nedanstående hemställanden:  
- att Trafikverket väger sitt förslag mot kapacitetshöjande åtgärder i de 

kommande planerna, i enlighet med regeringens beslut,  
- att Trafikverket återkommer med en beskrivning av de kapacitetshöjande 

åtgärder som kan vara lämpliga för sträckan, 
- att dessa åtgärder ställs emot de samhällsekonomiska kostnader som 

uppstår då näringslivet i mindre kommuner får allt svårare att anställa 
eftersom de hamnar i försämrade och i mer perifera lägen, samt 

- att dessa åtgärder beaktas i relation till de prioriterade 
samhällsutmaningar som återfinns i infrastrukturpropositionen om att 
sysselsättningen ska förstärkas i hela landet, att näringslivets 
förutsättningar ska förbättras samt att vi ska gå mot ett mer inkluderande 
samhälle. 

 
Beslutsunderlag 
Sävsjö kommuns förslag till remissvar 
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Finansiering av Länsstyrelsens Klimatråd 2018-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera Klimatrådets arbete avseende 
perioden 2018-2020 med 9 000 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet  
På det senaste Klimatrådsmötet den 22 juni godkände och beslutade rådet 
enhälligt ett positivt inriktningsbeslut om att rådsarbetet skulle fortsätta 
upprätthållas i enlighet med tidigare nivå. Det innebär samma satsningsnivå 
som åren 2014- 2017. Inga förändringar kommer att ske för kommunernas 
kontanta insatser under perioden 2018- 2020. Vaggeryds kommun ska i 
enlighet med den föreldning som presenterats i beslutet betala 9 000 kr för 
denna period. 
 
Beslutsunderlag  
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Finansiering av Klimatrådet 2018-2020, 
(Beteckning 420-6111-2017) 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-03 
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Generell borgen för Vaggeryd-Skillingaryds  
Bostads AB 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige beslutar att höja det generella borgenstaket för 

Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB från 300 mnkr till 600 mnkr. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar därmed, att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB:s låneförbindelser upp 
till ett totalt belopp om 600 mnkr. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2011 § 142 om ett 
generellt borgenstak för Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB:s (VSBo) på 
300 mnkr. Lånestocken uppgår idag till 266 mnkr. I skrivelse, KS 2017/176 
har VSBo anhållit om en höjning av borgenstaket till 600 mnkr. I samband 
med kommande planerade projekt av nya lägenheter i kommunen ökar 
lånebehovet och det generell borgenstaket behöver justeras till 600 mnkr.  

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen. 
Den finansiella risken aktualiseras om någon part som kommunen gått i 
borgen för skulle hamna i obestånd med påföljden att kommunens åtagande 
skulle falla ut i kostnader för skattekollektivet. Tecknade borgensåtaganden 
2016-12-31 exklusive det solidariska borgensåtagandet som medlem i 
Kommuninvest uppgick till 316,6 mnkr varav 266 mnkr avser Vaggeryd-
Skillingaryds Bostads AB och 50 mnkr avser Vaggeryds Energi AB.  

Under de senaste åren har det genomsnittliga borgensåtagandet per invånare 
i Vaggeryds kommun uppgått till ungefär 23 200 kr, vilket är något lägre än 
genomsnittet i riket.   

Kommunen expanderar, vilket är i linje med uppsatta mål, likaså är 
efterfrågan på olika boendeformer stor och förväntas inte minska kommande 
år. Bostadsbolaget redovisar en vakansgrad nära noll, vilket innebär att man 
inte har några lediga lägenheter. Prognosen för antalet invånare i kommunen 
visar på en fortsatt tillväxt. Bolaget har en relativt god finansiell ställning. 

Mot bakgrund av detta föreslås kommunfullmäktige besluta att höja det 
generella borgenstaket för Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB från 300 
mnkr till 600 mnkr. 
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Nytt samarbetsavtal Kommunal Energirådgivning i 
Vätterbygden AB KEVAB fr o m 2018-01-01 
 
Arbetsutskottets beslut 
Lämnad information godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Samarbetsavtalet för Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB 
(KEVAB) löper ut 2017-12-31.  
 
Ordförande Gert Jonsson (M) rapporterar från underlag som tagits fram som 
diskuterades vid Ägarsamrådet den 18 augusti om vilken framtid man har 
tänkt sig med KEVAB:s verksamhet. 
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Näringslivs- och utvecklingsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
- Kostnadsuppföljning, LogPoint 

Roger Ödebrink (S) tar upp frågan som väckts vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 augusti om en kostnadsuppföljning, LogPoint. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) svarar att det kommer att ges en 
kostnadsuppföljning vid kommunstyrelsens sammanträde i september. 
Sedan ska en regelbunden kostnadsuppföljning ske. 
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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 17:28, 
Huvudöverenskommelse HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare, 
Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud. 17 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:29, Överenskommelse 
om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser, BEA T, och Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s förbundsområde 
Allmän kommunal verksamhet samt AkademikerAlliansen 

3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:30, 
Tillämpningsanvisningar – Tidig lokal omställning (TLO-KL) 

4. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:31, Arbetsdomstolens 
dom 2017 nr 23, angående barnmorskas vägran att medverka i 
abortvård 

5. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:32, Preliminär 
kostnadsutjämning för LSS år 2018 

6. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:33, Ändringar och 
tillägg i Huvudöveenskommelse – HÖK 16 – med OFRs 
förbundsområde Hälso- och sjukvård 

7. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:34, Arbetsdomstolens 
dom 2017 nr 33 om ändring i semesterförläggningen för fem 
barnmorskor 

8. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:35, Överenskommelse 
om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse 
om lön och allmänna anställningsvillkor – HÖK T med 
AkademiterAlliansen 

9. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:36, Kommunerna 
skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever 

10. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:37, Interimsavtal om 
skolkopiering 

 forts. 
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11. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:38, Arbetsrättsliga 
villkor vid upphandling 

12. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:39, Studiestartsstöd. Ett 
nytt medel i kommunens rekryterande arbete till grundläggande och 
gymnasial utbildning 

13. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:40, Ny lag om 
meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, Meddelarskyddslagen 
(2017:151) 

14. Meddelande från SKLs styrelse om överenskommelse om att stärka 
arbetet med mänskliga rättigheter 

15. Meddelande från SKLs styrelse om Förbundsavgift år 2018 till Sveriges 
Kommuner och Landsting 

16. Barn- och utbildningsnämnden, Elev- och  
barnomsorgsrapport juni 2017    

17. Information om inbjudan till konferens om Agenda 2030  
i oktober 2017     

 
Kurser och konferenser 

18. Klimatrådet Jönköpings län, inbjudan till mat- och klimatseminarium, 
21 september 2017, Jönköping 

19. Region Jönköpings län, inbjudan till E-rådsdag, 21 september 2017, 
Jönköping 

20. Max Matthiessen Willis Towers Watson, inbjudan till riskseminarium, 
26-27 september, Skövde 

21. Länsstyrelsen i Jönköpings län, inbjudan till årets 
klimatanpassningsseminarium under Klimatveckan 2017, 26 september, 
Jönköping 

22. Inbjudan till SCB:s demokratidag – så in i Norden, 22 september, 
Stockholm 

 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-08-14 
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Projekt Mejeriet, byggnation på kv. Gästgivaren – 
Avstämning 
 
Arbetsutskottets beslut 
Lämnad information godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommundirektören rapporterar från presidiemöte där man diskuterat den 
exteriöra utformningen av byggnaden och något kring aktivitetsytorna. 
Målsättningen är att presentera den exteriöra utformningen av byggnaden 
vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 september och 
kommunstyrelsen den 4 oktober. 
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Byggnation utanför Skjutfältet 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Lämnad information godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ordförande Gert Jonsson (M) lyfter frågeställningar kring inlämnade 
bygglov och dess hantering samt hur vi strategiskt arbetar med frågorna. 
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Vaggeryds kommuns stöd med upphandling – 
Business Gnosjöregionen, BGR 
 
Arbetsutskottets beslut 
Lämnad information godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ordförande Gert Jonsson (M) ger en information om att Vaggeryds 
kommuns upphandlingsenhet hjälper till med en upphandling inför 
Affärsracet 2018 som är en företagsmässa i Anderstorp. 
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Övriga frågor 
Information från Överförmyndarverksamheten 
Kenth Williamsson (S), överförmyndare i Vaggeryds kommun, informerar 
om utvecklingen när det gäller antalet ensamkommande barn, förändrad 
lagstiftning när det gäller asylsökande samt inspektion som ägt rum av 
Överförmyndarverksamheten. 
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