
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:    Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-08-15 1(29) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 augusti 2018 
kl. 13:00 – 16:50 

Beslutande Gert Jonsson, (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Christer Holmgren (M), tjg. ersättare för Allan Ragnarsson (M) 
Maritha Bengtsson (KD) 
Thomas Axelsson (KD) 
Ulf Abrahamsson (C) 
Jerry Karlsson (L) 
Kristin Stark (MP) 
Roger Ödebrink (S) 
Kenneth Åberg (S) 
Annelie Borgström (S) 
Lennart Karlsson (-) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 

Övriga 
närvarande 

Annika Hedvall, kommundirektör 
 Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare 
 Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten, §§ 168-177 
 Hanna Grönlund, planarkitekt, § 176 
 Madeleine Larsson, miljöstrateg, §§ 176-177 
 Stig-Göran Hultsbo (MP), ej tjg. ersättare 
 Ann-Katrin Löfstedt (M), ej tjg. ersättare 
 Ken Frick (L), ej tjg. ersättare 
 Klas Gustafsson (-), ej tjg. ersättare 
 Jan-Erik Aronsson (SD), ej tjg. ersättare 
 Tommy Ottosson (S), ej tjg. ersättare 
 Patric Ahlberg (S), ej tjg. ersättare 
 Besim Matoshi (S), ej tjg. ersättare 

Utses att justera Jan-Olof Svedberg (SD) Paragrafer 168-188 

Justeringens 
plats   och tid 

Kommunledningskontoret, tisdagen den 21 augusti 2018 klockan 16.00 

Underskrifter 
Sekreterare  

Rose-Marie Moberg 

Ordförande 

Gert Jonsson 

Justerande 

Jan-Olof Svedberg 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande 
ändringar:  

Utgående ärende: 
1. Presentation av projektet ”IT-Guide”

Tillkommande ärenden: 
- Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun – Delrapportering 3 
- Delrapportering 3 av projekt ”Utbyte av fordon och fordonshantering 

2018” 
- Uppdrag – Redovisning av skogsinnehav/skogsavverkning på 

exploateringsområdet LogPoint/Stigamo 
- Redovisning – Exploateringsområde LogPoint/Stigamo 
- Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor – Länsstyrelsens beslut 
- Återrapportering av folkhälsoarbetet 
- Talludden – Fråga om beslutsordning 
- Fråga – Kontakter med Försvarsmakten gällande skjutfältsfrågorna 
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Tidsbegränsad delegation markärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till tidsbegränsad fullmakt till 
kommunstyrelsens presidium: 

-  godkänna avtal om benefika nyttjanderätter upp till fem år, utanför 
planlagda områden  

-  godkänna avtal om nyttjande och försäljning på planlagd mark i enlighet 
med fastställd taxa och gällande rutiner för bostäder, industri och handel 

-  godkänna avtal om arrenden 

-  godkänna upplåtelse av kommunal mark för ledningar inom kvartersmark 
på planlagt område. 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till tidsbegränsad fullmakt till 
samhällsutvecklare: 

-  godkänna avtal om nyttjande och försäljning av villatomter på planlagd 
mark i enlighet med fastställd taxa och gällande rutiner för bostäder 

 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens delegationsordning är en vidaredelegation av 
kommunstyrelsens beslut till arbetsutskott samt till olika funktioner som 
exempelvis kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande, personalchef, 
ekonomichef, samhällsutvecklare o.s.v. Hela delegationsordningen ses över 
under 2018 för att effektivisera verksamheten och säkerställa besluts-
ordningen. 
 
I avvaktan på att hela delegationsordningen är genomgången föreslås en 
tidsbegränsad fullmakt till kommunstyrelsens presidium. Detta innebär att 
fullmakten gäller till ny delegationsordning är beslutad och förväntat 
beslutsdatum är hösten 2018. 
 
 
 forts. 
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Efter avstämning med juridiskt ombud lämnar förvaltningen följande 
förslag: 
Att kommunstyrelsens presidium får tidsbegränsad fullmakt till att: 
• godkänna avtal om benefika nyttjanderätter upp till fem år, utanför 

planlagda områden. (Detta innebär att nyttjanderätter som ej är 
benefika eller längre än fem år tas upp till arbetsutskottet medan ej 
benefika i anslutning till bostadsområde, kvarstår delegerat till 
samhällsutvecklare. Nivå idag är kommunstyrelsens arbetsutskott över 
10.000 kr, kommundirektör upp till 10.000 kr) 

• godkänna avtal om nyttjande och försäljning på planlagd mark i 
enlighet med fastställd taxa och gällande rutiner för bostäder (exkl. 
villatomter), industri och handel 
(Nivå idag är kommunstyrelsens arbetsutskott) 

• godkänna avtal om arrenden  
(Nivå idag är kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektör upp till 
10.000 kr och 5 år) 

• godkänna upplåtelse av kommunal mark för ledningar inom 
kvartersmark på planlagt område (Nivå idag är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, dock ej kvartersmark, saknas,  
allmän platsmark kvarstår hos tekniska chefen.) 

 
Ovanstående gäller under förutsättning att: 
- presidiet är överens 
- ärendet inte har större strategisk påverkan på markanvändningen 
 
Utöver ovanstående föreslås ändring av delegation från kommundirektör till 
samhällsutvecklare: 
 
Att samhällsutvecklare får tidsbegränsad fullmakt till att: 
• godkänna avtal om nyttjande och försäljning av villatomter på planlagd 

mark i enlighet med fastställd taxa och gällande rutiner för bostäder 
(Nivå idag är kommundirektör) 

  
 
 forts. 
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KL 6 kap. 37 § 
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§. 
6 kap. 38 § 
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 
Detta innebär också att förfarandet med dispositionsrätt ersätts av 
nyttjanderättsförfarandet vilket är reglerat i lagstiftning i Jordabalken och 
Fastighetsbildningslagen. 
 
Konsekvenserna av ändring: 
1.  Taxan behöver justeras inför 2019, under resterande delen av 2018 

hanteras båda parallellt.  
2.  Avtalsmallar behöver ändras och börja gälla när fullmakten börjar 

gälla. KSAU 22 aug, KS 5 sep, lagakraft 1 okt) 
3.  Befintliga dispositionsrätter får fortsätta till de löper ut. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-16, § 149 
Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2015-09-09, § 147 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla 
kommunledningskontorets förslag och finner det bifallet. 
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Redovisning av kommunalt partistöd 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisning av kommunalt 
partistöd för 2017 för respektive parti. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med de regler för kommunalt partistöd som antogs av 
kommunfullmäktige 2014-11-24, §108, ska varje parti redovisa att det 
utbetalda partistödet använt enligt avsedda ändamål.  
 
Varje parti har också att årligen ansöka om partistöd till sina verksamheter. 
Blanketter för bägge ändamål tillhandahålls av kommunledningskontoret 
tillsammans med anvisningar för ifyllnad.  
 
Kommunledningskontoret kan konstatera att närvaron vid fullmäktiges 
sammanträden har varit på en hög och jämn nivå för samtliga partier. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av kommunalt partistöd för 2017 från respektive parti i kf 
Partistöd 2017, uppföljning av närvaro vid fullmäktiges sammanträden 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-04 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-06-13, § 167 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kanslichef Torbjörn Åkerblad redogör för ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Vaggeryds kommun godkänner PKS presidiums förslag avseende den 
fortsatta processen med att etablera ett länsgemensamt regionalt vård- och 
omsorgscollege. 

Ikraftträdandet för ett länsövergripande vård och omsorgscollege i 
Kommunal utvecklings regi verkställs senast 2018-12-31. 

Erforderliga MBL-förhandlingar ska genomföras. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) beslutade vid sitt sammanträde 
2018-03-08 att ge PKS presidium i uppdrag att ta fram förslag för hur den 
fortsatta processen med att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård och 
omsorgscollege i Kommunal utvecklings regi ska genomföras. I uppdraget 
ingår även val av ny styrgrupp för det länsgemensamma regionala Vård- och 
omsorgscollege. Nedan redovisas den fortsatta processen för att uppnå en 
gemensam länsorganisation för Vård- och omsorgscollege. 

- Ny länsgemensam regional styrrgrupp 
- Höglandsförbundet entledigar vård och omsorgscolleges valda 

ledamöter 
- De tre länsdelarna utser vardera en representant från skola respektive 

socialtjänst samt hälso- och sjukvård, att utgöra beredningsgrupp för 
ny regional styrgrupp samt fastställa densamma. Gruppen ska också 
välja ordförande för styrgruppen. 

- Kommunal utveckling rekryterar, i samverkan med regional styrgrupp, 
processledare. Eventuella personalfrågor med anledning av denna 
förändring hanteras av förbundschefen för Höglandsförbundet och 
utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

- Ny länsgemensam regional styrgrupp säkerställer att nödvändiga 
styrdokument finns och skickas till Riksföreningen för Vård- och 
omsorgscollege. 

- De två lokala ansökningarna som är framarbetade skickas till den 
länsövergripande regionala styrgruppen för ett godkännande. De två 
lokala ansökningarna skickas därefter till Riksföreningen för Vård- och 
omsorgscollege för certifiering. 

 forts. 
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- Certifiering av de två lokala styrgrupperna sker under september-
oktober. 

Primärkommunal samverkansorgan beslutade 2018-05-17 att godkänna PKS 
presidiums förslag avseende den fortsatta processen med att etablera ett 
länsgemensamt regionalt vård- och omsorgscollege, att ikraftträdandet för 
ett länsövergripande vård och omsorgscollege i Kommunal utvecklings regi 
verkställs senast 2018-12-31, att erforderliga MBL-förhandlingar ska 
genomföras samt att rekommendera länets kommuner och Region 
Jönköping län att anta ovanstående förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag  
Region Jönköpings län, missiv 2018-05-17 
Kostnadsfördelning avseende länsgemensamt regionalt Vård- och 
omsorgscollege 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-30 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-06-13, § 172 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Ödebrink (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Beslut fjärrvärme LogPoint 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att exploateringsområdet LogPoint/Stigamo ska 
förses med fjärrvärme. 

Taxan justeras med ytterligare 20:- per kvadratmeter för att täcka kostnaden 
för att fjärrvärme ska ingå i markpriset. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade 2018-05-16 en överläggning med 
presidiet i Vaggeryds Energi AB gällande fjärrvärme. 
 
Arbetsutskottet beslutade om att målsättningen är att Stigamo ska förses 
med fjärrvärme. Taxan justeras med ytterligare 20:- per kvadratmeter för att 
täcka kostnaden för att fjärrvärme ska ingå i markpriset. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2018-05-16, § 136 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-06-13, § 171 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S), Ulf Abrahamsson (C) och Jan-Olof Svedberg (SD) 
föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Motion – Myllrande våtmarker – Miljösatsning – Hållbar 
utveckling 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. De separata utredningarna för möjlighet till restaurering för 

Skillingaryds dämme och Linnarbäcken läggs in som åtgärder i det 
reviderade miljöprogrammet 2018-2021.  

2.  Kommunledningskontoret ska samverka med och bjuda in de 
miljöorganisationer och privata markägare som finns i kommunen för 
att informera om bidragsmöjligheter och lämpliga områden för 
restaurering. 

3.  Motionen anses därmed bifallen. 
  
Sammanfattning av ärendet  
I en motion daterad 2017-11-13 föreslås följande: 
att  snabbutreda tänkbara markområden där kommunen eller privata ägare 

kan tänkas vara intresserade av att återskapa våtmarker. I motionen 
föreslås även att kommunledningskontoret ska inrätta ett projekt med 
fokus på våtmarker.  

att  informera och kontakta privata markägare om vilka 
finansieringsmöjligheter som finns. Inbjuda intressenter via samråd.  

att  samverka och bjuda in de miljöorganisationer som finns i kommunen. 
Här finns stor kunskap om vilka områden som kan vara lämpliga.  

att  undersöka möjligheten för statliga bidrag 
 
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunfullmäktige/ 
kommunstyrelsen att yttra sig angående motionens ovan nämnda punkter. 
 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2018-04-04, § 096 med 
förslag: 
- att samverka och bjuda in de miljöorganisationer och privata markägare 

som finns i kommunen. 
- Att Skillingaryds dämme och Linnarbäcken i Vaggeryd (mellan gamla 

E4:an och utloppet till Hjortsjön) utreds separat för möjlighet till 
restaurering. 

 
 
 forts. 
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Kommunledningskontoret föreslår att en informationsträff för 
miljöorganisationer och privata markägare ska genomföras under hösten 
2018 med fokus på bidrag- och finansieringsmöjligheter för markägare samt 
inhämta kunskap om områden som är lämpliga att restaurera.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att de separata utredningar som ska 
utföras för att undersöka möjligheten till att restaurera Skillingaryds dämme 
och Linnarbäcken i Vaggeryd ska skrivas in som åtgärder i det reviderade 
miljöprogrammet för 2018-2021. Utredningarna bedöms som kostnads- och 
tidskrävande och behöver finnas med i ett mer långsiktigt arbete. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2017-11-13 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 096 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-30 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-06-13, § 170 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Åberg (S) kommenterar motionssvaret och föreslår att motionen 
ska anses vara bifallen istället för delvis bifallen. 
 
Thomas Axelsson (KD) och Kenth Williamsson (S) instämmer i Kenneth 
Åbergs förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
med ändringen att 3:e punkten ändras till att motionen anses därmed bifallen 
och finner det antaget. 
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Motion – Tillstånd för el-cyklar på kommunal mark 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i enlighet med tekniska 
utskottets förslag. 
 
Reservation 
Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för sitt eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fullmäktigeledamoten Jan Sjögren (SD) har lämnat in en motion daterad 
2018-01-15 med förslag att kommunfullmäktige beslutar om tillstånd för  
el-cyklar på kommunal mark. 
 
Förslaget är att: 
• Tekniska kontoret ger ett permanent tillstånd för framförandet av  

el-cyklar på kommunens mark där inte ett uttryckligt förbud finns mot 
cykling. 

• Detta anslås tydligt och övriga markägare utmed cykelleder också 
uppmuntras till att ge permanenta tillstånd för framförande av el-cykel 
på sina marker. 

 
Yttrande över motionen har begärts av tekniska utskottet. 
 
Tekniska utskottet föreslår i beslut 2018-06-12, § 073 att motionen avslås. 
 
Tekniska kontorets yttrande 
Det är inte tillåtet att köra i terräng med en el-cykel utifrån terräng-
körningslagen. Naturvårdsverket gör bedömningen att el-cyklar kan orsaka 
mer skador i naturen än vad vanliga cyklar gör, vilket gör att de inte heller 
faller inom allemansrättens regler. Vanliga cyklar får användas i naturen så 
länge de inte orsakar störning eller skada. 
 
Naturvårdsverkets bedömning är inte prövad av domstol så rättsläget är 
oklart. Med tanke på det oklara rättsläget anser tekniska kontoret, efter råd 
från kommunens jurist, att det inte är lämpligt att i förväg ge ett permanent 
tillstånd för el-cyklar på kommunal mark. 
 
 forts. 
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Körning i terräng kräver markägarens tillstånd. I vissa fall kan länsstyrelsen 
besluta om undantag om du till exempel har en funktionsnedsättning, eller i 
samband med en tävling eller arrangemang. 
 
Tekniska kontoret anser inte att ett generellt tillstånd för framförandet av  
el-cyklar är praktiskt möjligt att genomföra med anledning av de olika 
gränsdragningsproblem det kommer att innebära. Det gäller till exempel 
vilken typ av el-fordon som ska tillåtas.  
 
Det gäller också som motionen anger att skilja på kommunal och privat 
mark. Tekniska kontoret har inga resurser att genomföra den omfattande 
skyltning och informationsbehov som skulle krävas för detta. Det finns inte 
heller några resurser att övervaka tillståndet och hantera eventuella skador 
på marken som skulle kunna uppstå. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnad motion daterad 2018-01-15 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 004 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-06-12, § 073 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, tekniska utskottets 
förslag och Jan-Olof Svedbergs förslag, och ställer förslagen mot varandra 
och finner att tekniska utskottets förslag antas. 
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Medborgarförslag – Gör gångfartsområdet större i 
Vaggeryds centrum 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget i enlighet med tekniska 
utskottets förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-03-20 med förslag att gångfarts-
området i Vaggeryds centrum görs större. Detta för att alla äldre ska kunna 
passera kortaste vägen i centrum på ett säkert sätt. Man får plats med ett par 
korttidsparkeringar till på Frideborgsvägen och kanske några till utmed 
Storgatan.  
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning och beslut. 
 
Tekniska utskottet föreslår i beslut 2018-05-15, § 062 att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
 
Tekniska kontorets yttrande 
I kommunens pågående centrumutveckling har en plan för fysiska åtgärder i 
Vaggeryds centrum tagits fram och genomförts av tekniska kontoret under 
flera år. Den fjärde och sista etappen med torget håller precis på att planeras 
och ska genomföras under sommaren 2018.  
 
Utifrån politiska beslut planeras centrumutvecklingen sedan att ske i 
Skillingaryds centrum i samband med byggnationen av kvarteret 
Gästgivaren. Därefter diskuteras centrumförbättringar ospecificerat i 
kommunens alla tätorter 2021-2022. 
 
Planeringen för en ombyggnation av korsningen Storgatan-Götaforsvägen 
pågår och hoppas innebära en minskning av genomfartstrafiken på Storgatan 
genom centrala Vaggeryd. Tekniska kontoret håller också på att ta fram ett 
trafiksäkerhetsprogram för att ge en heltäckande plan för framtida åtgärder 
inom trafiksäkerhetsområdet. 
 
 forts. 
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För att få förståelse och acceptans behöver gatuutformningen avvika för 
gångfartsområde i förhållande till övriga gator. Att bara skylta 
gångfartsområde utan åtgärder i gatumiljön är inte att rekommendera.  
I ett längre perspektiv, 5-10 år, kan det vara motiverat att överväga att utöka 
gångfartsområdet i Vaggeryds centrum. Det förväntas att plankorsningen 
med järnvägen kommer att byggas bort och det kan då påverka Storgatans 
trafikering. 
 
Tekniska kontoret anser inte att ett utökat gångfartsområde på Storgatan i 
Vaggeryd är motiverat för att begränsa framkomligheten för motordrivna 
fordon med anledning av att öka tillgängligheten för gående i samband med 
att olika arrangemang i form av marknader eller liknande. Efterfrågan av 
marknadsplatser i centrala Vaggeryd har inte ökat de senaste åren utan 
snarare tvärtom minskat. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2018-03-20 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 034 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-15, § 062 
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Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun – 
Delrapportering 3 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner innehållet i delrapportering 3. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun, Delrapportering 3 – Genomgång 
av befintligt material och inventeringar samt digital medborgardialog 
 
Arbetsgruppen för projektet har under den gångna perioden arbetat med att 
samla ihop de underlag och material som behövs för att upprätta 
Grönstrukturplanen. Fokus under perioden har legat på avsnittet sociala- och 
hälsofrämjande ekosystemtjänster. Under perioden inleddes extern 
kommunikation och den digitala medborgardialogen med invånare. Den 
digitala medborgarialogen har hittills varit ute i 3 månader och under 
kommande månader ska dialog med fokusgrupper och föreningar även 
inledas. 
 
Under sommarmånaderna har sociotopinventeringar gjorts av tätorternas 
gröna ytor och stråk för att samla in underlag för vidare analyser under 
hösten. Sociotopinventeringen är ett sätt att utveckla resonemanget i de 
befintliga Grönplanerna med fokus på upplevelsekvalitéer i tätorternas 
gröna områden.  
 
Beslutsunderlag  
Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun - Delrapport 3 – Genomgång av 
befintligt material och inventeringar samt digital medborgardialog 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-09 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Planarkitekt Hanna Grönlund och Miljöstrateg Madeleine Larsson redogör 
för ärendet. 
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Delrapportering 3 av projekt ”Utbyte av fordon och 
fordonshantering 2018” 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tredje delrapporten som redovisar resultat från 
utskickat frågeunderlag till kommunala förvaltningar och bolag avseende 
deras fordonshantering. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att inrätta 
ett projekt med fokus på utbyte till fossilbränslefria fordon och 
fordonssamordning. Projektet löper under 2018 och detta är den tredje 
delrapporteringen.  
 
Projektets mål är att ta fram ett förslag kring hur kommunen skapar en 
kvalitetssäker process för framtida fordonshantering och en stabil utveckling 
mot en fossilfri fordonsflotta. 
 
Ärenderapporten redovisar resultatet från projektperiod april- juli. Målet 
med perioden var att skapa ett ingående och beskrivande underlag kring hur 
kommunens fordonshantering ser ut i dagsläget. Underlaget ska sedan 
användas i det fortsatta arbetet med att utvärdera möjliga förbättringar och 
framtida struktur för kommunens fordonshantering. 
 
Rapporten redovisar resultatet från det frågeunderlag som skickats ut till de 
kommunala förvaltningarna och bolagen angående hur deras 
fordonshantering ser ut i dagsläget.  Resultatet visar att samtliga 
förvaltningar som svarat på frågeunderlaget uttrycker behov av någon typ av 
utökat stöd och samordning inom fordonshantering, mer specifikt inom 
administration, statistik och dokumentation. Tre förvaltningar som 
tillsammans förvaltar av ca. 40 % av kommunens fordonsflotta utrycker 
behov om en mer kommunövergripande fordonssamordning och bredare 
stöd även i anskaffning, drift och avyttring. De kommunala bolagen anser 
att fordonssamordningen fungerar önskvärt enligt nuvarande struktur. 
 
Beslutsunderlag  
Delrapportering 3 av projekt ”Utbyte av fordon och fordonshantering 2018” 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-08-10 
 
 forts. 
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Miljöstrateg Madeleine Larsson redogör för ärendet. Som avslutning förs en 
diskussion kring politikernas tankar kring dagens fordonshantering. 
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Medborgarförslag – Placera farthinder på Grindstens-
vägen i Vaggeryd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget i enlighet med tekniska 
utskottets förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-03-23 med förslag att det placeras 
ett farthinder på Grindstensvägen i Vaggeryd. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning och beslut. 
 
Tekniska utskottet föreslår i beslut 2018-05-15, § 063 att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
 
Tekniska kontorets yttrande 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2015-03-30 § 028, om bashastighet inom 
tätbebyggt område i antagen hastighetsplan. Kommunens bashastighet inom 
tätbebyggt område är 50 km/timmen. 30 km/timmen förekommer på vissa 
sträckor förbi skolor/förskolor samt i centrala Skillingaryd och Vaggeryd. 
 
Vaggeryds kommun är restriktiv med att anlägga farthinder om det inte är 
särskilt motiverat utifrån trafikmängd både vad gäller oskyddade trafikanter 
och motortrafik. Anledningen är att ett farthinder kan orsaka miljömässiga 
problem (till exempel buller) för de kringboende.  
 
En mätning av fordon och hastigheten på sträckan genomfördes mellan den 
3-17 april. Under den tiden passerade 120 fordon i båda riktningarna. 
Medelhastigheten för samtliga fordon uppmättes till 35 km/timme. Tekniska 
kontoret anser inte att det är motiverat att placera ett farthinder på 
Grindstensvägen i Vaggeryd utifrån den låga trafikmängden, att gatan är en 
återvändsgata och att det finns alternativa platser i närheten för oskyddade 
trafikanter att vistas på. 
 
Beslutsunderlag  
Inlämnat medborgarförslag 2018-03-23 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 035 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-15, § 063 
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Information från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen informeras om följande: 

1. Uppföljning av sommaren/ torkan 
Konsekvenser och vad som vidtagits för åtgärder redovisas. 

2. Ny placering av ÅVS Skillingaryd 
Beslut om ersättningsplats på Slätten, som kommer att vara i bruk i 
oktober. 

3. Regionfullmäktige i Vaggeryds kommun den 28 augusti 

4. Politikerutbildning med Axel Danielsson den 11 december 
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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 2018-05-21 

2.  Tekniska utskottets beslut 2018-06-12 § 75, Centrumutveckling 
Vaggeryd 

3.  Tekniska utskottets beslut 2018-05-15 § 57, Fastställande av lokal 
trafikföreskrift om gångfartsområde på Östergatan i Vaggeryd 

4.  Tekniska utskottets beslut 2018-05-15 § 55, Fastställande av lokal 
trafikföreskrift om parkering på Viktoriagatan i Vaggeryd 

5.  Tekniska utskottets beslut 2018-05-15 § 56, Fastställande av lokal 
trafikföreskrift om parkering på Östergatan i Vaggeryd 

6.  Länsstyrelsen Jönköpings län, beslut 2018-06-25, Tillstånd till 
anordningar för valaffischering inför val till riksdag, landsting och 
kommunfullmäktige den 9 september 2018. 

7. Länsstyrelsen Jönköpings län, beslut 2018-07-05, Tillsyn enligt lagen 
om skydd mot olyckor 

 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20018-07-09 
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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. Dispositionsrätt för småhustomt, kommunledningskontoret,  

beslut 2018-07-05, dnr KS 2018/010 

2. Upplåtelse av mark, tekniska kontoret, beslut 2018-05-31,  
dnr TU 2018/005 

3. Upphandlingsärenden, kommunledningskontoret 
beslut 2018-03-29, dnr UH 2018/025 
beslut 2018-03-05, dnr UH 2017/068 
beslut 2018-04-23, dnr UH 2018/057 
beslut 2018-04-20, dnr UH 2018/027 
beslut 2018-04-05, dnr UH 2018/007 
beslut 2018-04-16, dnr UH 2918/041 
beslut 2018-04-16, dnr UH 2018/008 

4. Föreskrift om eldningsförbud Vaggeryds kommun, räddningstjänsten, 
beslut 2018-06-29, 2018-07-24 dnr KS 2018/162 

5. Upphävande av bevattningsförbud, tekniska kontoret,  
beslut 2018-08-13, dnr TU 2018/07 

 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-29 
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Anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet  
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2018-06-13 

2. Tekniska utskottet, protokoll 2018-06-12 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-03 
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Uppdrag – Redovisning av skogsinnehav/ 
skogsavverkning på exploateringsområdet 
LogPoint/Stigamo 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Tekniske chefen bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde i september 
för en redovisning av skogsinnehav/skogsavverkning på exploaterings-
området LogPoint/Stigamo. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ulf Abrahamsson (C) lyfter vid dagens sammanträde frågan om en 
redovisning av skogsinnehav/skogsavverkning på exploateringsområdet 
LogPoint/Stigamo. 
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Redovisning – Exploateringsområde LogPoint/Stigamo 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Tekniske chefen bjuds in till kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 augusti 
för att ge en nulägesrapport för exploateringsområdet LogPoint/Stigamo. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ulf Abrahamsson (C) efterlyser en grundlig information/redovisning om 
vad som händer på exploateringsområdet LogPoint/Stigamo.  
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Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor – 
Länsstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att ha ett möte med 
räddningschefen för att diskutera ärendet. 
 
Räddningschefen får i uppdrag att ta fram en tillsynsplan. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att bjuda in representanter för 
länsstyrelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott för en dialog kring 
tillsynsverksamheten. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Länsstyrelsen har 2018-06-19 utfört tillsyn över Vaggeryds kommuns 
verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Tillsynen 
har begränsats att omfatta kommunens tillsynsverksamhet. Föreligger 
Länsstyrelsens beslut daterad 2018-07-05 där Länsstyrelsen som 
tillsynsmyndighet ger sin bedömning av kommunens tillsynsverksamhet. 
Länsstyrelsen anser att kommunens tillsynsverksamhet är otillräcklig och 
önskar en dialog med kommunen, om hur och när de brister som 
framkommit avses åtgärdas. 
 
Beslutsunderlag  
Länsstyrelsens beslut 2018-07-05, Tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår följande: 
Räddningschefen får i uppdrag att ta fram en tillsynsplan. 
Kommundirektören får i uppdrag att bjuda in representanter för 
länsstyrelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott för en dialog kring 
tillsynsverksamheten i kommunen. 
 
Ärendet diskuteras ingående. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Kenth Williamssons 
förslag och att ett möte med räddningschefen ska hållas och finner det 
bifallet. 
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Återrapportering av folkhälsoarbetet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
En nulägesrapport ska tas fram avseende folkhälsan i kommunen och 
presenteras på kommunstyrelsens sammanträde i september. 
 
En handlingsplan för kommunens folkhälsoarbete ska presenteras under 
hösten. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kenth Williamsson (S) lyfter frågan om en återrapport avseende folkhälsan i 
kommunen. 
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Talludden – Fråga om beslutsordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta ett skriftligt svar på 
ärendets formella hantering enligt begäran. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Eftersom socialnämnden sagt upp hyreskontraktet avseende Talludden 
beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-13 § 176 att ge 
kommunledningskontoret/fastighetsenheten i uppdrag att hyra ut 
lägenheterna på Talludden.  
 
Lennart Karlsson (-) ifrågasätter om ärendet hanterats formellt riktigt och 
vill har ett skriftligt svar på detta. 
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Fråga – Kontakter med Försvarsmakten gällande 
skjutfältsfrågorna 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kenneth Åberg (S) väcker frågan om när och hur vi går vidare med en  
tätare dialog med Försvarsmakten och även Fortifikationsverket gällande 
skjutfältsfrågorna. 
 
Ordförande Gert Jonsson svarar och ett ingående resonemang förs kring 
frågan. 
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