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Godkännande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Utgående ärende: 
33. Information från förhandlingsdelegationen – Rätt till heltid

Tillkommande ärenden: 
- Avtalsservitut för VA-ledning – Bondstorp 3:54 
- Kommunstyrelsens representant vid Arbetsmiljöverkets återbesök 
- Markärende – Friluftsgården Vaggeryd 

Övriga frågor 
- Fjärrvärmeavbrott 
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Vaggeryds Elverk – Svar angående fråga från 
kommunstyrelsen samt yrkande om ränta på lån 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar att bjuda in Vaggeryds Cell för en diskussion 

om framtiden när det gäller deras elförsörjning. 
 
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att inför budgetarbetet räkna 

fram olika modeller för att kunna klara samförläggning med 
fiberföreningar och möta affären med Vaggeryds Cell och vilken 
budgetpåverkan det får. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds Elverk har i skrivelse 2016-06-06 besvarat en frågeställning från 
kommunstyrelsen ”Elverksstyrelsen ska beskriva taxekonsekvensen av att 
investeringsplanen, på 35 mkr avviker från avskrivningsutrymmet, på 20 
mkr”. Av skrivelsen framgår att investeringar utöver ram kan påverka 
nätavgifterna negativt men att de enkelt kan kompenseras av att Vaggeryds 
kommun tar ut en mer marknadsmässig ränta. Därför har elverksstyrelsen 
yrkat att kommunstyrelsen beslutar att räntan på det fiktiva lånet på  
10 600 tkr sänks till en marknadsmässig nivå. 
 
Beslutsunderlag 
Styrelsen i Vaggeryds Elverk, skrivelse daterad 2016-06-06 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Anders Wahlgren, Vaggeryds Elverk, redovisar Vaggeryds Elverks 
identifierade risker inför 2018 
Riskområdena är 
- 130 kV kabel Vaggeryds Cell 
- Samförläggning med fiberföreningar, kraftigt förhöjda investeringar 
- Omfattande grävjobb i Elverkets område; kabelvisningar, elavbrott 
 
En diskussion förs hur man ska kunna hantera detta. 
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Dialog kring skjutfältsfrågan och besvarande av 
skrivelse om fastigheten Holma 1:3, Hallafors 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att svara Tofteryd-Hagshults hembygdsförening  
att vi ska ha de samtal med representanter från Länsstyrelsen och 
Fortifikationsverket m.fl. som krävs för att hantera de här frågorna samt 
även ha de formella och informella kontakterna som krävs. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En skrivelse från styrelsen i Tofteryd-Hagshults hembygdsförening, genom 
ordförande Kjell Boberg inkom 2016-11-16 till miljö- och byggnämnden 
och kommunstyrelsen med frågor rörande rivning av byggnader och total 
ödeläggelse av gården Hallafors (Holma 1:3). 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från styrelsen i Tofteryd-Hagshults hembygdsförening  
daterad 15 november 2016 
Arbetsutskottets beslut 2016-12-14, § 235 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föredrar ärendet och en ingående diskussion 
förs. 
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Strategiskt boendeutvecklingsprogram 2015-2018,  
Del 3 - handlingsplan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner förslaget till handlingsplan, med de synpunkter 
som lämnats vid dagens sammanträde. Kommunledningskontoret får i 
uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde uppdatera handlingsplanen 
i enlighet med lämnade synpunkter. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till handlingsplan för det 
strategiska boendeutvecklingsprogrammet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingsplanen för det strategiska boendeutvecklingsprogrammet har sänts 
på remiss. Fyra remissvar har inkommit och inspelen har arbetats in i 
förslaget till handlingsplan. De tillkomna delarna har markerats i avvikande 
färg. 
 
Kommunstyrelsen förseslås godkänna förslaget till handlingsplan. 
 
Yttranden har mottagits från: 
kultur- och fritidsnämnden 
VSBo 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialdemokraterna Vaggeryd-Skillingaryd 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-16 
Strategiskt boendeutvecklingsprogram 2015-2018, Del 3 – handlingsplan 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten, går igenom inspelen som 
arbetats in i förslaget till handlingsplan. Arbetsutskottets ledamöter lämnar 
synpunkter på förslaget. Handlingsplanen kommer att uppdateras till 
kommunstyrelsen med arbetsutskottets synpunkter. 
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt 
att kommunicera borgensförbindelse 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Vaggeryds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den  

14 januari 2008, vari Vaggeryds kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Vaggeryds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenär. 

 
2. Vaggeryds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Vaggeryds kommun den 8 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvest medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

 
3. Vaggeryds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Vaggeryds kommun den 8 augusti 2011, vari Vaggeryds kommuns 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat 
regleras, alltjämt gäller. 
 

4. Utse kommunstyrelsens ordförande, Gert Jonsson och kommundirektör, 
Bengt-Olof Magnusson att för kommunens räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, 
att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska 
ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga 
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. 
Vaggeryds kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 14 januari 2008.  
 
 forts.  
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Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid 
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot 
långivarna. 
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Vaggeryds kommuns borgensåtagande 
kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att 
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen är 
det av mycket stor vikt att Vaggeryds kommun innan borgensförbindelsens 
giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som 
anges i detta ärende, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är 
gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av 
borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 
ytterligare en tioårsperiod.  
 
Samtliga föreningar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Vaggeryds kommun undertecknade Regressavtalet den 8 augusti 2011 och 
Garantiavtalet den 8 augusti 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga 
efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad 
som ovan angivits för borgensförbindelsen. 
 
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och 
Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På 
så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl 
borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). 
 
Beslutsunderlag 
Kommuninvest, skrivelse daterad 2016-11-02 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16 
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Attesträtt för kommunstyrelsens verksamhetsområde 
2017 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger befattningshavare rätt att attestera konton enligt 
upprättat förslag för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ordning för attesträtt för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla för år 2017. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen fatta beslut om attesträtt. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ordning för attesträtt för kommunstyrelsens  
verksamhetsområde 2017 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-18 
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Verksamhetsslutrapport och återbetalning av medel, 
projekt Automation Småland 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner att återstående medel i projekt Automation 
Småland används i BGR:s fortsatta verksamhet under förutsättning att 
samtliga kommuner i GGVV beslutar godkänna förslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
VD för Business Gnosjöregionen har ställt frågan om återstående medel i 
projekt Automation Småland kan användas för BGR:s fortsatta verksamhet. 
Frågeställningen var uppe för diskussion när kommunalrådsgruppen i 
GGVV träffade representanter för BGR vid senaste mötet i november 
månad. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsslutrapport och återbetalning av medel, projekt Automation 
Småland 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-18 
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Kommunalt stöd och verksamhetsberättelse – 
Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet har tagit del av verksamhetsberättelse och redovisning 

av ekonomiskt utfall för Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella 
Vänner 2016. 
 

2. Arbetsutskottet beslutar att Skillingaryds- och Vaggeryds 
Internationella Vänner får 120 000 kronor i kommunalt stöd för 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner bildades 2010. 
Föreningen kan för 2016 peka på ett brett utbud av aktiviteter som 
genomförts med stort engagemang och med många besökare. 
Kommunledningskontoret ser positivt på föreningens förhållningssätt att via 
dialog med exempelvis Fenix och andra lokala aktörer bilda sig en 
uppfattning om var behoven av insatser är som störst och anpassa 
verksamheten efter det. Kommunledningskontoret välkomna också en enkel 
dialog för att säkerställa att även kommunen kommunicerar inför planerade 
aktiviteter för att nå så många som möjligt. 
 
Föreningen fick kommunalt stöd 2015 och 2016 med 120 tkr och ansöker 
om samma belopp år 2017. 
 
Föreningen har kommit in med en verksamhetsberättelse och redovisning av 
ekonomiskt utfall för Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner 
2016. 
 
Beslutsunderlag 
Skillingaryd och Vaggeryds Internationella Vänner, inkommen skrivelse 
2016-12-19 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-10 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 009 2017/019 11 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Ägardirektiv för Smålands Turism AB samt översyn av 
kommunens besöksinformation 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet godkänner ägardirektivet för Smålands Turism AB. 
 
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över hur besöks-

information kan bedrivas i framtiden i enlighet med Smålands Turisms 
verksamhetsplan. 

 
3. Smålands Turism bjuds in till ett dialogmöte med kommunstyrelsens 

arbetsutskott och berörda tjänstemän för att diskutera besöksnäringens 
utveckling och framtid i Vaggeryds kommun.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Nytt ägardirektiv 
Regionledningskontoret har tagit fram förslag till nya ägardirektiv för 
Smålands Turism AB. Bolaget ägs gemensamt med Region Jönköpings län 
och länets kommuner, Vaggeryds kommuns andel är 2 %. Samråd om 
ägardirektivet har skett i Kommunalt forum 2016-12-09. Ägardirektivet 
kommer fastställas vid extra bolagsstämma som genomförs i samband med 
Kommunalt Forum 2017-02-10. 
 
Digitalisering 
Digitaliseringen av information och marknadsföring gentemot turister och 
besökare är ett faktum. Den fysiska turistbyrån och tryckt 
besöksinformation får allt mindre betydelse och besökare hittar idag i allt 
högre utsträckning via olika webbplattformar, appar och info-points. Detta 
är något som Smålands Turism anpassar sin verksamhet efter och 
kommunledningskontoret ser att det är viktigt att ser över även hur vi ska 
jobba fortsättningsvis. 
 
Information om digitalisering inom besöksnäringen 
Digitaliseringen med utveckling av appar, sociala medier och andra digitala 
tjänster som till exempel fria accesspunkter för wifi-uppkoppling gör att 
besökarnas behov av fysiska turistbyråer och tryckt information minskar. I 
Vaggeryd har vi hittills inte sett trenden så tydligt, även om åtgången av 
tryckt besöksmaterial minskat något de senaste åren. 
 
 forts.  
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Stora aktörer som Tripadvisor, Booking.com och liknande, där man hittar 
information och rekommendationer om boende, besöksmål och matställen 
över hela världen, används idag i hög utsträckning och spelar en allt 
viktigare roll när besökare letar information och bokar övernattningar. 
 
Vid ett studiebesök i Skåne som Smålands Turism arrangerade fick vi 
information om att endast 3 av Skånes 33 kommuner idag har kvar 
traditionella fysiska turistbyråer. Istället satsar man på bra information i de 
kanaler som besökarna använder och på så kallade ”Info Points”. Info Points 
är platser med digitala skärmar och fysiskt besöksmaterial som tillgodoser 
besökarnas behov och kan inspirera besökaren när den väl är på plats. 
Smålands Turism har börjat se över möjligheterna med Info Points 
tillsammans med länets kommuner. 
 
Digitaliseringen är här och kräver förändrat arbetssätt för att på ett bra sätt 
serva besökare och få fler besökare att hitta till vår kommun. Därför är det 
viktigt med omvärldsbevakning och se över vårt fortsatta arbete tillsammans 
med Smålands Turism och vår lokala besöksnäring. 
 
Beslutsunderlag 
Ägardirektiv för Smålands Turism AB 
Tjänsteskrivelse till Regionstyrelsen RJL 20163955 
Smålands Turisms budget för 2017 
Smålands Turisms verksamhetsplan för 2017 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
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Placering ny högstadieskola Vaggeryd 
 
Arbetsutskottets beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att göra en markundersökning över  
område D, söder om Fenix. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet har gett miljö- och byggnämnden i uppdrag att utreda 
förutsättningar och möjligheter att lokalisera en ny högstadieskola i 
anslutning söder om Hjortsjöskolan. Underlag för tidigare inriktningsbeslut 
om placering vid Fenix utreds enligt samma förutsättning. 
 
Kommunledningskontoret har fått uppdraget att arbeta vidare med tre 
utvalda placeringar, två olika alternativ vid Fenix och alternativ vid 
Hjortsjöskolan. 
 
Miljö- och byggnämnden har utrett frågan enligt tjänsteskrivelse  
2016-10-19. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2016-12-21 § 115 att 
kommunfullmäktige beslutar att placeringen för en ny högstadieskola i 
Vaggeryds tätort blir enligt alternativ D, söder om Fenix. Detta för att denna 
placering sammanvägt har fördelar för samanvändningsmöjligheter, 
framtida utvecklingsmöjligheter för gymnasieskola, låg/mellanstadier och 
högstadier, en sammanhållen skolenhet, en naturskön friyta, en god trafik- 
och ljudmiljö, samt att det kan vara möjligt att bebygga inom befintligt 
planområde. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2016-09-21, § 170 
Arbetsutskottets beslut 2016-10-19, § 187 
Miljö- och byggnämndens beslut 2016-12-20, § 206 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-19 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-21, § 115 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelser 2016-12-06 och  
2016-12-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att 
göra en markundersökning över område D, söder om Fenix innan beslut tas 
om placeringen av ny högstadieskola i Vaggeryd. 
 forts. 
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Ulf Abrahamsson (C) föreslår avslag på Gert Jonssons förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att sitt eget förslag 
antas. 
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Redogörelse för att nå miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. utreda frågan om olika milersättning för olika typer av privat bil som 

används i tjänsten 
 
2. utreda frågan om att inrätta en bilpool i Vaggeryd 
 
3. ta fram förslag på reviderade ägardirektiv för de kommunala bolagen 

med fokus på miljöaspekten i allmänhet och fordonen i synnerhet 
 
4. utreda frågan om att bygga ett cykelgarage vid Skillingehus. I 

utredningen bör det även framgå möjligheten till laddning av både 
privat och kommunägd elcykel 

 
5. utreda frågan om att erbjuda anställda en elcykel som personalförmån 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2015 kördes ca 40 000 mil (ca 24 % av den totala körsträckan) i 
privata bilar i tjänsten. Det finns ingen kontroll på vilken typ av bilar som 
används och hur miljövänliga de är. För att stimulera anställda att använda 
miljöbilar eller fossilfria bilar bör möjligheten till olika milersättning 
beroende på vilken privatägd bil personalen kör utredas. Av utredningen bör 
framgå vilka bilar som ska ingå i de olika klasserna och vilken ekonomisk 
ersättning som är rimlig för de olika klasserna. Syftet är att få fler att välja 
miljömässigt bättre bilar när privata bilar används i tjänsten.  
 
Under hösten 2016 har det visat sig finnas en efterfrågan på en bilpool som 
är stationerad i Vaggeryd. I Vaggeryd finns bl a både högstadie- och 
gymnasieskolor med personal som reser mycket i tjänsten, sim- och 
sporthallarna, kultur- och fritidsverksamheten, nya familjecentralen samt 
personal boende i Vaggeryd som skulle kunna ha nytta av en bilpool. Av 
utredningen bör framgå vilken typ av bil och antalet bilar som ska finnas i 
bilpoolen, vart bilpoolen ska placeras och vem som ska administrera 
utlämning av nyckel etc.   
 
 forts. 
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Vid arbetet med att ta fram en redogörelse för hur vi ska uppnå miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan har det visat sig att upphandlingspolicyn och de 
riktlinjer och åtgärder som beslutats i miljöprogrammet inte följs. 
Upphandlingspolicyn och åtaganden i miljöprogrammet gäller för såväl 
förvaltningar som kommunala bolag. Utredningen bör därför ta fram förslag 
på reviderade ägardirektiv för våra kommunala bolag med fokus på 
miljöperspektivet i stort och med särskilt fokus på inköp av fordon. 
 
Att undvika resor med bil är en av de mest klimateffektiva åtgärderna. Vissa 
kan ersättas med cykel/elcykel alternativt digitala möten. Av utredningen 
bör förutsättningarna för att ha en elcykel i ”bilpoolen” utredas samt vilka 
laddningsmöjligheter som finns eller kan skapas för såväl privata som 
kommunägda elcyklar. För att på ett smidigt sätt kunna parkera både 
elcyklar och vanliga cyklar, både under arbetstid och kvälls- och helgtid bör 
det även utredas om det finns möjlighet att bygga ett cykelgarage vid 
Skillingehus. För att främja att anställda cyklar till och från jobbet såväl som 
i tjänsten bör garaget även vara tillgängligt för parkering av privata cyklar.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 120 
Redogörelse för hur verksamheterna ska uppnå målen för miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan, 2016-12-06 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-09 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Berry Lilja (S) och Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till 
kommunledningskontorets förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Upplägg för arbetet med att revidera miljöprogrammet 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner förslag till upplägg för revidering av 
miljöprogrammet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det befintliga miljöprogrammet för kommunen omfattar åren 2014-2017. 
Under 2017 genomförs därför en revidering av miljöprogrammet inför nästa 
tidsperiod och ett förslag till upplägg har arbetats fram under 2016. 
Upplägget beskrivs kortfattat i nedanstående punkter: 

1. styrgrupp för miljöprogrammet är KSAU 

2. den parlamentariska gruppen för revidering av miljöprogrammet kallas 
in som stöd i arbetet 

3. nästa miljöprogram delas upp i tre delar på ett liknande sätt som 
boendeutvecklingsprogrammet; Del 1 Översikt/nuläge/analys, Del 2 
Mål/strategier och Del 3 Handlingsplan 

4. arbetet med del 1 Översikt/nuläge/analys inleds under våren 2017. 

5. arbetet med del 2 Mål/strategier inleds under våren/sommaren 2017.  

6. arbetet med del 3 Handlingsplan inleds under hösten 2017.  

7. information om åtgärderna inom miljöprogrammet publiceras och 
administreras i IT- systemet Åtgärdswebben. 

 
Beslutsunderlag 
Upplägg för arbetet med att revidera miljöprogrammet, 2016-11-14 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-16 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att godkänna 
kommunledningskontorets förslag, med ett förtydligande i upplägget, att 
kalla in den parlamentariska gruppen som stöd i arbetet med revideringen. 
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Förslag till konvertering av kommunens fordonsflotta 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar, i enlighet med förslaget, att utreda möjligheten att 
ersätta de 22 personbilar som energideklarationen föreslår senast år 2018, 
beskriva kostnaderna och att bereda ärendet som en del i budget-
beredningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den parlamentariska gruppen för revidering av miljöprogrammet har i 
skrivelse daterad 2016-12-01 lämnat följande förslag: 
Utred möjligheten att ersätta de 22 personbilar som energideklarationen 
föreslår senast år 2018, beskriv kostnaderna och låt ärendet beredas som en 
del i budgetberedningen. 
 
För samtliga fordon där hinder finns för att välja elbil, ska hinder och 
tänkbara fossilbränslefria alternativ beskrivas av respektive verksamhet för 
återkoppling till parlamentariska miljöprogramgruppen visa miljöstrategen. 
I de fall bilarna är leasade ska avtalen snarast möjligt omförhandlas till att i 
de fall där så är möjligt avse elbilar. 
 
Verkställ energideklarationens rekommendationer inom områdena nedan 
(Bilaga, s. 20-24), om hinder finns ska de beskrivas av berörd verksamhet: 

- Tanka högsta möjliga förnybara andel 
- Sparsam körning 
- Utöka bilpoolen (rationalisering av fordon) och/eller korttidshyra? 
- Bli klimatneutrala/fossilneutrala genom kompensation 

 
Beslutsunderlag 
Parlamentariska gruppens skrivelse daterad 2016-12-01 
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Förskolan Friskus 
 
Sammanfattning av ärendet 
Representanter från förskolan Friskus framför vid dagens sammanträde sina 
tankar kring utvecklingen av sin förskola. 
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Ytterligare uthyrning av Strömslund 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner den investering som redovisats av 
fastighetschefen, för ytterligare uthyrning av Strömslund. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningen som hyr en del av fastigheten Strömslund vill utveckla 
verksamheten och behöver ha ytterligare ytor.  
 
Fastighetschef Georg Theodoridis redogör för vad som krävs för investering 
i fastigheten för detta och ett hyresförslag. Den totala investeringskostnaden 
blir ca 200 tkr. 
 
Arbetsutskottet diskuterar förslaget och är eniga om att godkänna denna 
investering. 
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Anbud – Ombyggnad av Bondstorps skola 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner de anbudsnivåer som redovisats. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28, § 137 att godkänna förslaget till 
utbyggnad av Bondstorps skola för 5,8 mkr. 
 
Vi dagens sammanträde redogör fastighetschef Georg Theodoridis för 
anbuden som kommit in. Totalt kom det in fem anbud.  
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Miljöredovisning Statistikrapport 2015 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner informationen som presenteras i 
Miljöredovisning Statistikrapport för 2015. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I miljöredovisningen daterad 2016-03-16 redovisas för 2015 för det 
miljöarbete som skett i nämnder och kommunala bolag under 2015 utifrån 
Miljöprogrammets handlingsplan. Det redovisades även hur långt 
verksamheterna har kommit med åtgärderna. Statistik och måluppföljning 
kunde inte redovisas eftersom det har skett ett skifte på miljöstrategtjänsten 
och det därmed inte fanns tid att hantera och bearbeta data. Denna rapport 
redovisar statistiken och måluppfyllelsen för 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöredovisning Statistikrapport 2015 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-16 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 018 2017/025 23 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medarbetar- och ledarskapsprogram  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar medarbetar- och ledarskapsprogrammet, ett 
personalpolitiskt dokument för Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det tidigare personalpolitiska programmet ”Ledarskap och medarbetarskap i 
Vaggeryds kommun” beslutades av kommunstyrelsen i november 2001. 
 
Det nya medarbetar- och ledarskapsprogrammet har tagits fram i samverkan 
med fackliga organisationer, chefer i kommunens verksamheter samt 
förvaltningschefer. Det har också varit föredraget i förhandlings-
delegationen där den politiska ledningen fått möjlighet att påverka 
innehållet.  
 
Programmet bygger på kommunens vision och värdegrund som är viktiga 
grundstenar i det medarbetar- och ledarskap som ska prägla kommunen med 
respekt för människa, delaktighet i att kunna påverka genom ständiga 
förbättringar. Arbetet ska vara ska en plats för glädje, där vi får möjlighet att 
göra skillnad för dem vi är till för. 
Det tydliggöra också de förväntningar som är förknippade med att vara 
medarbetare och ledare i kommunen. 
 
Det beskiver också inriktningen inom viktiga personalpolitiska områden 
som friskvård och hälsa, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, 
kompetensförsörjning och lönepolitik. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till medarbetar- och ledarskapsprogram 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-12 
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Remiss – Strategi för Nässjö kommuns 
boendeplanering 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet lämnar följande remissvar på Nässjö kommuns strategi för 
boendeplaneringen: 
”Vaggeryds kommun ser positivt på Nässjö kommuns upprättade 
boendeplaneringsstrategi. Den bidrar till att minska länets bostadsbrist och 
därmed öka dess attraktivitet och möjlighet till tillväxt.” 
 
Sammanfattning av ärendet 
I december 2016 beslutade Nässjös kommunstyrelse att skicka upprättat 
förslag till strategi för Nässjö kommuns boendeplanering ut på remiss till 
samtliga grannkommuner. 
 
Senast den 31 januari önskar Nässjös kommunledningskontor få in 
synpunkter på strategin. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-17 
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Remiss – Ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet, vindkraftspark Boarp, Eolus Vind AB 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av föredragningen av ärendet och tar upp det på 
nytt vid arbetsutskottets sammanträde i februari. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Till Vaggeryds kommun har inkommit begäran om yttrande från 
Miljöprövningsdelegationen gällande ansökan om tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet, vindkraftspark Boarp, från Eolus Vind AB. Ansökan gäller 
uppförande och drift av 13 vindkraftverk, varav Försvarsmakten i yttrande 
har motsatt sig etablering av 9 av dessa verk med hänvisning till att verken 
är placerade inom område med behov av hinderfrihet för Skillingaryds 
skjutfält och Hagshults flygfält. Kommunen har möjlighet att yttra sig över 
ansökan. 
 
Kommunen har samtidigt att ta ställning till att: 
- tillstyrka hela anläggningen eller 
- tillstyrka några verk, avstyrka andra eller 
- avstyrka hela anläggningen 
 
Kommunen har begärt och fått svarstiden förlängd till den 4 april 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Eolus Vind AB, 
inkommen 2016-12-01 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-09-23, § 166 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-24, § 149 
Länsstyrelsens förslag på komplettering, 2014-09-29 
Skrivelser från allmänheten – totalt tio (10) skrivelser 
Begäran från Länsstyrelsen i Östergötland, inkommen 2015-09-02 
(Innehåller Försvarsmaktens yttrande och Eolus bemötande) 
Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av 
vindkraftverk, enligt miljöbalken 16 kap 4 §, ER 2015:05 
Landskapsanalys Vaggeryds kommun, godkänd 7 maj 2014 av 
kommunstyrelsen 
Översiktsplan 2012 Vaggeryds kommun, laga kraft 2014-04-28, sidan 34-36 
Miljöprogram Vaggeryds kommun, antaget av kommunfullmäktige 2014-
09-29, § 84, sidan 39. 
 forts. 
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Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten, redogör för ärendet. 
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Mål för integrationsarbete – nyckeltal och resurser 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Mångkulturella rådet hänskjuts till den parlamentariska gruppen, för att 

titta på om den behövs. 

2. Flyktinggruppen är en tjänstemannagrupp som får informera åter om 
tänkt arbete framåt. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. 1,2 mkr anslås av de statliga anslagen att användas till samordning av 

arbetet med kommunstyrelsens mål för integration under 
mandatperiodens resterande två år. 

2. Kommunstyrelsen bekräftar att arbetsmarknadsenheten (AME) skall 
verkställa uppföljningen av kommunstyrelsens mål för integration 
enligt kommunfullmäktiges beslut 2009-11-30 § 112.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2017 att godkänna vision, 
övergripande mål samt delmål för integrationsarbete. 
Beslutsunderlaget för mål för kommunens integrationsarbete har tagits fram 
av kommunledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Underlaget har tagits fram genom workshops med 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Däremellan har 
kommunens ledningsgrupp bedömt nuläget för kommunens 
integrationsarbete. Fokus för målarbetet är integration av nyanlända. 
 
Beslutad vision, övergripande mål samt delmål för kommunstyrelsens 
integrationsarbete: 
Vision: Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 
 
Övergripande mål: Nyanlända är en resurs och en del i att utveckla 
Vaggeryds kommun. 
 
5 delmål: 
1. Integrerade bostadsmiljöer  
2. En del av samhället 
3. Utbildning och kompetens 
4. Arbete, praktik och försörjning 
5. Samordnad uppföljning 
 forts. 
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Enligt kommunfullmäktiges beslut 2009-11-30 § 112 ansvarar 
Kommunledningskontoret för att kommunens riktlinjer revideras och 
fastställs till kommunfullmäktige vid behov eller senast vart fjärde år.  
Kommunstyrelsens beslutade mål för integration är en del i den processen. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av arbete – Mål för integration 2016-12-07, 2016-12-14 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-12-14, § 227 
Förslag till mål för integrationsarbetet 
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-11, § 005 
Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-30 § 112 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare redogör för ärendet. 

Arbetsutskottet enas om följande:  

Roller: 
Mångkulturella rådet hänskjuts till den parlamentariska gruppen, för att titta 
på om den behövs. 
Flyktinggruppen är en tjänstemannagrupp som får informera åter om tänkt 
arbete framåt. 
Arbetsmarknadsenheten (AME) skall verkställa uppföljningen av 
kommunstyrelsens mål för integration enligt kommunfullmäktiges beslut 
2009-11-30 § 112 ”Arbetsmarknadsenheten har ett särskilt ansvar för 
flyktingmottagning och med detta följer att enhetens verksamhetschef har 
ett ansvar att ta initiativ till samordning av insatserna.” 
 
Accepterade värden på 2,5,10 års sikt: 
Ett antal möjliga kvantitativa och kvalitativa nyckeltal och indikatorer att 
mäta delmålens uppfyllelse har identifierats och kommer att lämnas över till 
AME för vidare hantering. När en samordnande resurs är på plats skall en 
återkoppling av nuläget kring delmålen ske utifrån ett urval av dessa 
kvantitativa och kvalitativa mått. 
Redovisningen skall ske till kommunstyrelsens arbetsutskott som utifrån 
dessa skall föreslå accepterade värden på kort och lång sikt (2,5,10 år 
exempelvis). Kommunstyrelsen skall sedan besluta om dessa accepterade 
värden och få en uppföljning på utvecklingen 1 gång per kvartal. 
 
Resursåtgång: 
1,2 mkr anslås av de statliga anslagen att användas till samordning av 
arbetet med kommunstyrelsens mål för integration under mandatperiodens 
resterande två år. 
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Inför strategiska utvecklingsdagarna 26-27 januari 
2017 
 
Sammanfattning av ärendet 
26-27 januari 2017 är det strategiska utvecklingsdagar på Tallnäs. Inför de 
dagarna har varje nämnd fått uppgifter att jobba med. 
 
Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg går tillsammans med 
arbetsutskottets ledamöter igenom framtaget arbetsmaterial för 
kommunstyrelsen inför de strategiska utvecklingsdagarna. 
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Remiss – Ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet  avseende fortsatt och utökad täkt av berg 
och morän samt mellanlagringsverksamhet och 
tillverkning av asfalt eller oljegrus inom fastigheterna 
Mörkebo 1:2 och Pukarp 1:16 i Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tar kommunledningskontorets förslag till utlåtande som sitt 
eget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utlåtande angående remiss om ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet avseende fortsatt och utökad täkt av berg och morän samt 
mellanlagringsverksamhet och tillverkning av asfalt eller oljegrus inom 
fastigheterna Mörkebo1:2 och Pukarp 1:16 i Vaggeryd kommun. 
 
Sökande: Skillingeskog AB, Mörkebo. 
 
Noteras: Kommunledningskontoret har noterat att det ansökta täktområdet 
ligger ca 280 meter öster om ett riksintresse för kulturmiljövården.  
Kommunledningskontoret har noterat att täktområdet inte berör några högre 
naturvärden. Kommunledningskontoret har noterat att Sökanden inte valt att 
inkludera område 2 enligt naturvärdesinventeringen i det ansökta 
verksamhets- och brytningsområdet, med hänsyn till bäcken nord/ nordväst 
om täktområdet.  
 
Kommunledningskontoret har noterat att brytning kommer att ske i östlig 
riktning. Sökanden har yrkat på villkor som innebär att bullernivåerna vid 
berörda bostadsfastigheter ska innehållas.  
 
Utlåtande: Med hänvisning till att det avsedda verksamhetsområdet inte 
finns upptagen i ÖP samt att Sökanden vidtagit åtgärder för att begränsa 
eventuella störningar på närliggande bostadsfastigheter och naturmiljö, 
anser kommunledningskontoret att den ansökta täktverksamheten bör 
meddelas tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-13 
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Remissvar granskningshandling detaljplan Illern 1, 
Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag till detaljplan på kvarteret Illern 
1, Fabriksgatan i Skillingaryd och avstår att lämna några synpunkter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-09-28 § 155 att upprätta ny 
detaljplan för kv. Illern 1 på Fabriksgatan i Skillingaryd och skicka ut den 
på samråd. Idag är detaljplanen ute för granskning 2016-12-23 till och med 
2017-01-27. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av 20-talet nya bostäder i 
flerfamiljhus om maximalt tre våningar och kommunledningskontoret har 
varit i kontakt med en lokal aktör med intresse av att köpa och exploatera 
fastigheten enligt detta syfte.  
 
På kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-07 § 138, godkändes upprättat 
köpekontrakt mellan aktören och kommunen där försäljningen av 
fastigheten Illern 1 i sin helhet fastställdes till 600 000 kronor och 
villkorades med beviljat bygglov för ett flerbostadshus i tre våningar. 
 
Då gällande plan inte tillåter bostäder idag är den nya detaljplanens 
antagande en förutsättning för försäljning och exploatering av fastigheten. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling – Detaljplan för kv. Illern 1, Skillingaryds tätort, 
Vaggeryds kommun 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-17 
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Remissvar granskningshandling ny detaljplan för 
Gästgivaren 3 och 9 m.fl., Skillingaryds tätort, 
Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag till ny detaljplan på kvarteret 
Gästgivaren i Skillingaryd och avstår att lämna några synpunkter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-07 att ge miljö- och byggnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för rubricerat område. Miljö- och 
byggnämnden beslutade 2016-05-31 § 98 att göra de ändringar som 
samrådsredogörelsen uppger och skicka ut rubricerad detaljplan för 
granskning under tiden 2016-12-23 t.o.m. 2017-01-27. 
   
Ny detaljplan syftar till att utöka byggrätten samt ge möjligheter för olika 
ändamål som bostäder, handel eller olika typer av service. I gällande 
översiktsplan finns inte området omnämnt. Detaljplanen upprättas via utökat 
förfarande. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling – Ny detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl, 
Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-17 
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Exploateringsavtal del av Gärahov 2:1, Lyckorna 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
exploateringsavtal mellan Vaggeryds kommun och Pålsson Bygg i syfte att 
de upprättar 12 småhus enligt gällande plan på del av Gärahov 2:1, 
Lyckorna i Vaggeryd.  
 
Exploateringsområdet är totalt ca 6 000 kvm och priset 300 kronor per kvm. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-28,  
§ 144, att erbjuda Pålssons Bygg ett annat attraktivt läge än den mark vid 
Vaggeryds kvarn (kv. Mjölnaren) som erbjöds VSBo istället, har 
kommunledningskontoret haft kontinuerliga diskussioner med Pålssons 
Bygg om möjliga alternativ. 
 
Idag har man kommit överens om ett samarbete i syfte att upprätta totalt  
12 enplanshus på detaljplanerat område på del av Gärahov 2:1, Lyckorna. 
Detaljerna i överenskommelsen redogörs för i upprättat exploateringsavtal 
med bilagor. 
 
Exploateringsområdet är beräknat till ca 6 000 kvm och prissatt med tanke 
på det centrala och attraktiva läget till 300 kronor per kvm. 
 
Beslutsunderlag 
Exploateringsavtal med bilagor 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-12 
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Kollektivt nyttjanderättsavtal del av fastigheten 
Bondstorp 3:54 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag på mall för ett kollektivt 
nyttjanderättsavtal mellan Vaggeryds kommun och lagfarna ägare till 
fastigheterna Bondstorp 3:26, 3:27, 3:28, 3:29 samt 3:30 i Bondstorp.  
 
Upplåtelsen avser en ca 5 m bred markremsa av den kommunala fastigheten 
Bondstorp 3:54 i direkt anslutning till respektive privat fastighet. En årlig 
avgift utgår om 1 000 kronor per fastighetsägare och nyttjanderätt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till avtalsmall för ett reglera den kollektiva nyttjanderätten av del av 
Bondstorp 3:54 har upprättats av kommunledningskontoret i samråd med 
gata/parkchefen på tekniska kontoret.   
 
Anledningen till den av fastighetsägarna i Bondstorp kollektivt ställda 
förfrågan, är önskemålet om att utöka den egna trädgården. Den egna nyttan 
handlar om att till en rimlig kostnad få ett utökat utrymme att sköta privata 
trädgårdssysslor samt eventuellt att odla.  
 
Den kommunala nyttan är dock svårare att beskriva. Många är 
fastighetsägarna som utan lov tar kommunal mark i anspråk för eget privat 
bruk. Som oftast handlar det om ett olaga nyttjande av kommunal mark för  
t ex vedupplag, uppställning av husvagn, husbil, båt eller båtkärra etc. Det 
kan även handla om kompostverksamhet eller privata gröntippar.  
 
Genom att formellt formulera en nyttjanderätt som innebär en kostnad för 
den enskilde, men som också kan användas som instrument för att 
effektivare beivra andra former av intrång, kan kommunen eventuellt få en 
upprensning av detta vanligt förekommande missbruk av kommunal allmän 
platsmark.  
Enligt avtalsmallen ska en årlig avgift om 1 000 kronor erläggas för 
nyttjanderätten för var och en av de fem fastighetsägarna. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till avtalsmall för del av fastigheten Bondstorp 3:54 + områdeskarta 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-05-04 
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Motion – Ge lokala musiker/kulturarbetare möjlighet att 
uppträda i vår kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget att ge lokala musiker och 
kulturarbetare möjlighet att uppträda i kommunen och ger därmed  
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att vara behjälpliga med att på olika 
sätt stödja arrangemang där dessa aktörer får möjlighet att visa upp sina 
färdigheter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamötena Kenth Williamsson (S) och Tuula Ingner (S) har 
lämnat in en motion daterad 2016-09-05 med förslag att kommunen tar på 
sig uppdraget att ge musiker/kulturarbetare större möjligheter att visa upp 
sig lokalt. 
 
Yttrande över motionen har begärts av kultur- och fritidsnämnden, som i 
beslut 2016-12-14 § 149 föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
Nämnden är villig att vara behjälpliga med och på olika sätt stödja 
arrangemang där dessa aktörer får möjlighet att visa upp sina färdigheter. 
Nämndens bedömning är att det fordras ett mindre ekonomiskt tillskott för 
att genomföra motionens intentioner. Till detta återkommer kultur- och 
fritidsnämnden med i budgetarbetet för 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2016-09-05 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26, § 100 
Remiss till kultur- och fritidsnämnden 2016-10-10 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2016-12-14, § 149 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-17 
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Motion – Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund 
föreslås bli kommunala naturreservat 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige ställer sig i enlighet med kultur- och 

fritidsnämnden positiva till motionens intentioner att säkra områdena 
vid Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund för tätortsnära 
friluftsverksamhet och ger kommunledningskontoret i uppdrag att 
utreda frågan. 

 
2. Motionen anses därmed delvis bifallen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Robert Alkemark (S), Tuula Ingner (S), Anna 
Karin Slunge (S) och Kenneth Åberg (S) har lämnat in en motion daterad 
2016-08-24 med förslag att kommunledningskontoret får i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att inrätta s.k. ”tätortsnära kommunala 
naturreservat” i enlighet med Naturvårdsverkets definition och med 
utnyttjande av bidrag från ”Den lokala naturvårdssatsningen (LONA)” för 
friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-21, § 167 att remittera 
motionen till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
 
Tekniska utskottet föreslår i beslut 2016-10-20 § 091 att 
kommunfullmäktige ställer sig positiva till att utreda förutsättningarna för 
att inrätta kommunala naturreservat. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2016-12-14 § 150 ställt sig i 
grunden positiva till motionens intentioner att säkra områdena vid 
Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund för tätortsnära 
friluftsverksamhet och att kommunledningskontoret får uppdraget att  
utreda frågan. 
 
Nämnden menar att det kan finnas alternativ till kommunala naturreservat 
som i detta sammanhang kan vara mer lämpligt för att inte påverka de 
berörda föreningarnas verksamhet negativt. 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 24 augusti 2016 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-29, § 077 
Arbetsutskottets beslut 2016-09-21, § 167 
Tekniska utskottets yttrande 2016-10-20, § 091 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2016-12-14, § 150 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar motionssvaret och enas om att motionen ska 
anses vara delvis bifallen. 
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Motion – Ny upphandlingsmodell 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med upphandlingsenhetens 
förslag. 
 
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. 
 
Upphandlingsenhetens svar på motionen:  
 
Upphandlingsenheten har under våren tillsammans med Jönköpings läns 
upphandlingschefer varit inbjuden att träffa vår civilminister Ardalan 
Shekarabi, för att bland annat diskutera hur upphandlingsenheterna ska 
kunna ställa och följa upp krav på lagförslaget om kollektivavtalsvillkor i 
upphandlingar. 
 
Civilminister Ardalan Shekarabi vill lagstifta så att företag som vill sälja 
varor eller tjänster till offentlig sektor måste kunna erbjuda de anställda 
löner, semester och arbetstid i enlighet med svenska kollektivavtal. Kritiken 
mot förslaget har varit hård på grund av följande: 
 

• Reglerna i kollektivavtal är ofta komplicerade och svåra att tolka. 
• Det krävs ingående sakkunskaper. 
• Kollektivavtalen är inte allmänt tillgängliga 
• Små och medelstora företag har ej alltid kollektivavtal 

Riksdagen sa nej, 2016-11-30, till de delar som handlar om att myndigheter 
vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörernas 
personal. Enligt regeringsförslaget skulle sådana krav ställas i 
upphandlingens slutfas men riksdagen anser att det kommer vara svårt att 
genomföra förslaget i praktiken och att det kommer föra med sig oönskade 
konsekvenser. Bland annat skulle många små företag få svårare att vara med 
i upphandlingsprocesser.  

 forts. 
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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. Denna kompentens finns inte idag i kommunen. 
Upphandlingsenheten kan därför få svårigheter vid ett eventuellt införande 
av en upphandlingsmodell, Vita jobb, enligt inlämnad motion. 
 
På grund av att expertkunskap inom detta område saknas i kommunen 
föreslår upphandlingsenheten att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2016-06-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-29, § 076 
Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse daterad 2016-12-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår att arbetsutskottet 
bifaller kommunledningskontorets förslag att avslå motionen. 
 
Kenth Williamsson (S) föreslår att arbetsutskottet föreslår att motionen 
bifalls. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunledningskontorets förslag antas. 
 
Omröstning begärs. 
 
Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag 
Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag 
 
Omröstningsresultat 
Ledamot   Ja Nej 
Ulf Abrahamsson (C)  X 
Kenth Williamsson (S)   X 
Berry Lilja (S)   X 
Christer Sandén (KD)  X 
Gert Jonsson (M)  X ___ 
   3 2 
 forts. 
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Arbetsutskottet beslutar med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster att bifalla 
kommunledningskontorets förslag. 
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Samordnare skola och näringsliv – skrivelse från 
platschefen på AQ Enclosure Systems AB 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Det initiativ som ordförande presenterade för Näringslivsrådet ska hanteras 
enligt följande: 
Följande tre punkter remitteras till barn- och utbildningsnämnden i syfte att 
få svar på hur dessa frågeställningar kan utvecklas och mötas samt bedöma 
om det kan ske inom eller utom nuvarande resurser. 
- Att tillse att studenter får praktikplatser och kontaktnät inom 

näringslivet i vår kommun. 
- Att tillse att näringslivets faktiska förutsättningar kommer tillbaka till 

skola och på så vis höja kvalitén i den grundutbildning som skolan ska 
ge. 

- Att arbeta med eventuella äldre och förlegade föreställningar om hur 
både skola och näringsliv fungerar och arbeta utifrån hur det går att 
skapa bättre och uppdaterade bilder hur både skola och näringsliv 
fungerar idag. 

 
Följande tre punkter hanteras av AME inom det Integrationsuppdrag/mål 
som kommunstyrelsen beslutat. 
- Att arbeta med SFI etc. 
- Att vara en del av Integrationsarbete etc. 
- Att samverka med övriga aktörer etc. 

Därmed ska inte någon ny tjänst tillsättas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Platschefen för AQ Enclosure Systems AB uttalar i skrivelse till 
kommunstyrelsen att han anser att det är av stor vikt för kommunens 
kompetensförsörjning att en samordnare mellan skola och näringsliv finns 
för att länka samman alla de bra beståndsdelar som finns i kommunen. 
Bifogat skrivelsen finns brev från ordf. för Vaggeryds Näringslivsråd med 
bifogad fil om en tjänst som ”Samordnare Skola Näringsliv”. 
I arbetsbeskrivningen för tjänsten ingår bl.a. 

- Att tillse att studenter får praktikplatser och kontaktnät inom 
näringslivet i vår kommun. 

- Att tillse att näringslivets faktiska förutsättningar kommer tillbaka till 
skola och på så vis höja kvalitén i den grundutbildning som skolan ska 
ge. 

 
 forts. 
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- Att utmana kvalitén i kommunens SFI genom att undersöka och skapa 
förutsättningar för upphandlad SFI och arbetsplatsförlagd SFI 
(Nässjömodellen) 

- Att arbeta med eventuella äldre och förlegade föreställningar om hur 
både skola och näringsliv fungerar och arbeta utifrån hur det går att 
skapa bättre och uppdaterade bilder hur både skola och näringsliv 
fungerar idag. 

- Att vara en del av Kommunen/AME, AF och VNR gemensamma 
pågående integrationsarbete. 

- Att samverka med övriga aktörer. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från platschefen på AQ Enclosure Systems AB 2017-01-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Jonsson (M) föreslår att: 
Det initiativ som ordförande presenterade för Näringslivsrådet ska hanteras 
enligt följande: 
Följande tre punkter remitteras till barn- och utbildningsnämnden i syfte att 
få svar på hur dessa frågeställningar kan utvecklas och mötas samt bedöma 
om det kan ske inom eller utom nuvarande resurser. 
- Att tillse att studenter får praktikplatser och kontaktnät inom 

näringslivet i vår kommun. 
- Att tillse att näringslivets faktiska förutsättningar kommer tillbaka till 

skola och på så vis höja kvalitén i den grundutbildning som skolan ska 
ge. 

- Att arbeta med eventuella äldre och förlegade föreställningar om hur 
både skola och näringsliv fungerar och arbeta utifrån hur det går att 
skapa bättre och uppdaterade bilder hur både skola och näringsliv 
fungerar idag. 

 
Följande tre punkter hanteras av AME inom det Integrationsuppdrag/mål 
som kommunstyrelsen beslutat. 
- Att arbeta med SFI etc. 
- Att vara en del av Integrationsarbete etc. 
- Att samverka med övriga aktörer etc. 

Därmed ska inte någon ny tjänst tillsättas. 
 
 
 forts. 
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Berry Lilja (S) med instämmande av Kenth Williamsson (S) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en tjänst som samordnare enligt det 
löfte som kommunen gett tidigare. 
 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till Gert Jonssons förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt förslag och Berry Liljas förslag mot varandra och 
finner sitt eget förslag antaget. 
 
Omröstning begärs. 

Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Gert Jonssons förslag 
Nej-röst för bifall till Berry förslag 
 
Omröstningsresultat 
Ledamot   Ja Nej Avstår 
Ulf Abrahamsson (C)  X 
Kenth Williamsson (S)   X 
Berry Lilja (S)   X 
Christer Sandén (KD)    X 
Gert Jonsson (M)  X _________________ 
   2 2 1 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, med 2 Ja-röster och 2 Nej-röster och 1 ledamot 
som avstår från att rösta, genom ordförandes utslagsröst att bifalla Gert 
Jonssons förslag. 
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Avstämning – Bildande av kommunalförbund för 
avfallsverksamheten inom GGVV 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska den 30 januari ta ett inriktningsbeslut om att bilda 
kommunalförbund för avfallsverksamheterna inom GGVV. 
Ordförande Gert Jonsson (M) lyfter därför ärendet för avstämning. 
 
Den tjänsteskrivelse som finns bilagd i ärendet har diskuterats efter 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 januari. Övriga kommuners 
parlamentariker tycker att tjänsteskrivelsen behöver förtydligas om det mera 
gemensamma arbetet inom avfallsamverkan. Det är också viktigt mot 
bakgrund att Vaggeryds kommun ska vara säte för förbundet att vi har 
samma syn även om vi i nuläget är i olika fas när det gäller upphandlingar i 
insamlingar. En ny tjänsteskrivelse har därför upprättats som Gert Jonsson 
kommer att föreslå som tillägg och underlag för inriktningsbeslut i 
kommunfullmäktige den 30 januari. 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 033 2017/035 45 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 
Arbetsutskottets beslut 
Sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 februari 2017 
flyttas till tisdag den 14 februari 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Gert Jonsson (M) meddelar att sammanträdet med 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 februari 2017 måste flyttas. 
Förslaget är att flytta det till tisdag den 14 februari 2017. 
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Näringslivs- och utvecklingsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
- Neovas framtidsplaner 

Kommundirektören informerar från ett möte med bolaget. 

- Faktura Kraftprojektering 
Kommundirektören informerar om en faktura avseende 
vattenkraftstationen. Vi har ansvaret för den processen.  

- Återbesättande av tjänst som samhällsutvecklare 
Kommundirektören tar upp frågan om återbesättande av tjänsten som 
samhällsutvecklare. 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets 
sammanträde i februari. 

- Tjänst som fastighetschef 
Kommundirektören informerar om att fastighetschef Georg Theodoridis 
kommer att gå i pension den 1 oktober 2017. Frågan är nu om vi ska 
rekrytera ny fastighetschef.  
Arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets 
sammanträde i februari. 

- Uppmärksamma fiberföreningarnas arbete 
Kommundirektören informerar om att kommunfullmäktiges presidium  
har beslutat att uppmärksamma fiberföreningarnas arbete vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i mars. 

- Miljöbrott 2013 
Kommundirektören informerar om att åklagarna tar upp ett miljöbrott 
som kommunen dragit på sig 2013. Ärendet diskuteras. 
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Avtalsservitut för VA-ledning –  Bondstorp 3:54 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag till avtalsservitut för 
nedläggning av privat va-ledning på den kommunala fastigheten Bondstorp 
3:54 i syfte att möjliggöra anslutning av två fastigheter med tre boningshus 
till det kommunala va-ledningsnätet. Vederlag för intrånget utgår inte. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren till Bondstorp-Sjöbo 1:14 och Bondstorp-Sjöbo 1:25, 
Niklas Johansson har under hösten varit i kontakt med både miljö- och 
byggförvaltningen och dess miljöinspektörer samt tekniska kontoret och 
dess va-ingenjörer. Detta med anledning av hans önskemål att ansluta sina 
två fastigheter med totalt tre boningshus till det kommunala va-
ledningsnätet i Bondstorp. 
 
Idag har parterna kommit överens om ett avtalsservitut som innebär att 
kommun upplåter mark för nedläggning, drift och underhåll av privat va-
ledning för all framtid, utan vederlag. Anslutningspunkt är utpekad och 
överenskommen i slutet på Präststigen. 
 
Detaljerna i avtalet finns formulerade i bilagt avtalsservitut med karta. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-24 
Avtalsservitutet med kartbilaga. 
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Kommunstyrelsens representant vid 
Arbetsmiljöverkets återbesök 
 
Arbetsutskottets beslut 
Till kommunstyrelsens representant vid Arbetsmiljöverkets återbesök den  
3 februari 2017 utses Ulf Abrahamsson (C). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Gert Jonsson (M) meddelar att han och Kenth Williamsson (S) 
har förhinder att medverka vid Arbetsmiljöverkets återbesök den 3 februari 
2017. Därför behövs det utses någon ersättare som representerar 
kommunstyrelsen. 
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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 16:55, Krav på förnyelse 
av vissa inskrivningar i fastighetsregistret 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:56, Överenskommelse 
om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap 
med Svenska Kommunalarbetarförbundet, Vision samt Brandmännens 
Riksförbund 

3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:62, Vårdprisindex 
(VPI) 

4. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:64, Redovisningsfrågor 
2016 och 2017 

5. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:65, 
Budgetförutsättningar för åren 2016-2020 

6. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:66, Skydd för s.k. 
visselblåsare 

7. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:68, Ändring i 
diskrimineringslagen – aktiva åtgärder nya bestämmelser från den  
1 januari 2017 

8. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:70, Hyreshöjning 
fr.o.m. den 1 januari 2017 för lokaler med avtal knutna till 
konsumentprisindex, KPI 

9. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:71, Underlag för 
renhållningsordningens föreskrifter för avfallshantering 

10. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:72, Slutligt utfall av 
2015 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2016 och 
2017 

 forts. 
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11. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:73, Kompletterande 
kommentar angående extra-tjänster och kompetenslyft 

12. Svenska Brukshundklubben, skrivelse 2016-12-12, Värna om er 
Brukshundklubb     

 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-17 
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Markärende – Friluftsgården Vaggeryd 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet hänskjuter frågan till kommunstyrelsen om kommun-
styrelsen är beredd att tillstyrka ett byte av mark enligt framlagt förslag. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ulf Abrahamsson (C) i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Sammanfattning  
Kultur- och fritidsnämnden har framfört önskemål om att elljusspåret vid 
Vaggeryds Friluftsgård i sin helhet ska vara draget på kommunal mark. 
Kommunen har av berörd fastighetsägare Ålandsö 2:1 erbjudits den mark 
som spåret i dag går på i utbyte mot annan av kommunen ägd mark i 
anslutning. 
 
För att bytet ska kunna göras anser kommunledningskontoret att det behöver 
göras en värdering av den mark som ska skiftas. Värderingen föreslås göras 
av en opartisk extern konsult.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-12-16 § 164 
Tjänsteskrivelse, kultur och fritid, 2015-11-25 
Mejl från VSOK 2016-04-13 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-17 § 030 
Kartunderlag daterat 2017-01-23 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att hänskjuta frågan till 
kommunstyrelsen om kommunstyrelsen är beredd att tillstyrka ett byte av 
mark enligt framlagt förslag. 
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Övriga frågor 
Fjärrvärmeavbrott 
Kenth Williamsson (S) lyfter frågan om fjärrvärmeavbrott, med anledning 
av det som inträffade i Vaggeryd för någon vecka sedan. Det kan få 
allvarliga konsekvenser. En återkoppling måste ske hur vi ska hantera 
sådana saker när det händer. 

Arbetsutskottet beslutar att en återkoppling ska tas med Anders Wahlgren, 
Vaggeryds Energi i budgetberedningen. 
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