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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Godkännande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Ärende 12, BGR framtid – diskussion, tas upp som ärende 1 

Tillkommande ärenden: 
- Kultur- och fritidsnämnden – Begäran om stöd för ett lokalt 

kulturarrangemang 
- Detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl. samt del av Pålen 1:1 

Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun 
- Tillgodoräknande av tjänsteår 
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BGR framtid – diskussion 
 
Arbetsutskottets beslut 
Gert Jonsson (M) som ledamot och Peter Hugosson från Vaggeryds 
Näringslivsråd får ta med sig de synpunkter som framkommit vid dagens 
sammanträde till strategidagarna 15-16 februari, vilket innebär att 
Vaggeryds kommun står bakom BGR och är beredd att gå in som 
medfinansiär enligt BGR 1.0 under förutsättning att övriga GGV-kommuner 
också gör detta. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bolaget Business Gnosjöregionen AB (BGR) bildades i maj 2015, då de 
fyra näringslivsbolagen och kommunerna i Värnamo, Vaggeryd, Gnosjö och 
Gislaved enats om att göra en kraftsatsning tillsammans för att öka 
samverkan och gemensamt arbeta för regionens och näringslivets tillväxt. 
BGR utgör en gemensam utvecklingsplattform från vilken gemensamma 
utvecklingsprojekt drivs. Fyra fokusområden har identifierats som viktiga 
för regionens tillväxt: kompetens, internationalisering, omvärldsbevakning 
och regionens attraktivitet. Projekt GNR (Gnosjöregionens Näringslivsråd) 
som drivs med hjälp av Region Jönköping möjliggör verksamhet och 
etablering av långsiktiga samverkanssystem inom de fyra områdena. 
 
Övergripande mål för projektet är att öka konkurrenskraften för 
Gnosjöregionens näringsliv. För respektive fokusområde sätts ett antal 
delmål som följs upp med mätetal och indikatorer. 
 
Bolaget har byggts upp med hjälp av medel från Region Jönköpings län, 
kommuner och näringslivsråd. Projektet som drivits från 2015 bedöms ha 
sitt slutdatum den sista juni 2017. Därför görs nu en ny ansökan om hur 
verksamheten i projektet ska kunna gå över i permanentad form.  
 
Vid dagens sammanträde förs en diskussion om BGRs framtid inför 
strategidagarna 15-16 februari. Peter Hugosson, Vaggeryds Näringslivsråd 
redogör för vad BGR gör och var man står. 
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Revisionsrapport ”Granskning av upphandlings-
processen inom kommunstyrelsen och nämnder” 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förvaltningens svar på 

revisionens granskning av upphandlingsprocessen i kommunstyrelsen 
och nämnder. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott översänder tjänsteutlåtandet som eget 
yttrande till revisionen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Deloitte AB har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer 
genomfört granskning av upphandlingsprocessen inom kommunstyrelse och 
nämnder med fokus på om kommunen har en ändamålsenlig organisation 
för att genomföra upphandlingar. Deloitte´s sammanfattande bedömning är 
att kommunstyrelsen och nämnder inom Vaggeryds kommun har en 
ändamålsenlig organisation för att genomföra upphandlingar. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport ”Granskning av upphandlingsprocessen inom 
kommunstyrelsen och nämnder” 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-16 
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Remiss – Ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet, vindkraftspark Boarp, Eolus Vind AB 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vaggeryds 
kommun tillstyrker hela anläggningen, vindkraftspark Boarp. 
 
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. 
Arbetsutskottets beslut 2017-01-25, § 020 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att Vaggeryds kommun tillstyrker hela 
anläggningen. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) och Maritha Bengtsson (KD) bifaller  
Ulf Abrahamssons förslag att tillstyrka hela anläggningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Ulf Abrahamssons förslag 
och finner det bifallet. 
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Bildande av kommunalförbundet Samverkan, 
Återvinning och Miljö (SÅM) för renhållning  
inom GGVV 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att; 
• bilda gemensamt kommunalförbund inom kommunal avfallshantering 

med verksamhetsstart 2018-01-01, 
• godkänna förslag till förbundsordning enligt bilaga 1 
• godkänna förslag till reglemente för direktionen enligt bilaga 2 
• uppdra till förbundet att i samverkan med medlemskommunerna 

utarbeta och förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och 
avfallsplan för medlemskommunerna, 

• förbundets verksamhet i sin helhet (innefattande till exempel 
kostnader för insamling, transport, slutlig behandling av hushållsavtall 
och förbundets administration) ska vara helt intäktsfinansierad, 

• utse två ledamöter och två ersättare, till förbundets interimsdirektion, 
• uppdra åt interimsdirektionen att rektytera förbundsdirektör, sluta 

nödvändiga förberedande avtal samt vid behov uppta lån för att 
finansiera de förberedande åtgärderna för förbundet, 

• uppdra åt interimsdirektionen att fatta, eller i förekommande fall hos 
medlemskommunerna initiera, övriga erforderliga beslut inför 
förbundets start, 

• uppdra åt interimsdirektionen att efter samråd med 
medlemskommunerna fastställa budget (baserad på respektive 
medlemskommuns budget för motsvarande tidsperiod) för 
verksamhetsåret 2017 snarast möjligt efter förbundets bildande och för 
2018 senast vid april månads utgång, 

• kostnaderna för interimsdirektionen och för etablerandet av förbundet, 
för verksamhetsåret 2017, fördelas och betalas löpande av 
medlemskommunerna enligt grunderna i förbundsordningen § 14 

• detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 
kommunfullmäktige i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner. 

• uppdra åt kommunstyrelsen att förbereda och ta fram erforderliga 
avtal och handlingar i övrigt. 

 
 
 forts. 
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Sammanfattning av ärendet 
 
Bildande av kommunalförbund 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har utrett bildande av 
en gemensam organisation inom kommunal avfallshantering. Förslaget är att 
bilda kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM).  
 
Avsikten är att SÅM ska bära det kommunala ansvaret för hushållsavfall 
enligt 15 kap miljöbalken.   
 
Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor har i de juridiska delarna granskats 
av för ändamålet utsedd juristkompetens. Framgång med samverkan bygger 
till stor del på att förtroende skapas mellan parterna. Avfallsområdet är 
avgiftsfinansierat med tydliga miljömässiga motiv och är därför 
förhållandevis lämpligt som samverkansområde.   
 
Syfte med bildande av kommunalförbund 
Syftet med att bilda kommunalförbund för avfallsverksamheterna inom 
GGVV är främst att bidra till en god miljö genom att utveckla en hållbar 
verksamhet. Målsättningen är att:   
• säkerställa kompetensförsörjning med större gemensamma resurser så 

att avfallsverksamheten uppfyller ställda krav och målsättningar  
• tillgodogöra storskalighetsfördelar, ex inom administration, 

information, insamling, fjärrtransporter, upphandlingar och 
materialhantering 

• öka servicen till medborgarna med syfte att öka kundnöjdhet och 
förtroende för verksamheten  

• bygga upp verksamheten med ekonomiska, miljöriktiga och 
långsiktiga lösningar som håller över tid 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige beslut 2017-01-30, 015 
Tjänsteskrivelse version 2017-02-07 
Förslag till förbundsordning version 2017-02-07 (Bilaga 1) 
Reglemente direktion (Bilaga 2) 
Beslutsunderlag (Bilaga 3) 
Lokala konsekvenser i kvarvarande verksamhet (Bilaga 4) 
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Webbsändning av kommunfullmäktige 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

kommunfullmäktiges sammanträden ska livesändas på webben genom 
att anlita Mediacenter i Jönköping som total tjänsteleverantör med start 
våren 2017. 

 
2. Kostnaderna för livesändning ska budgeteras för att rymmas inom 

ramen för kommunfullmäktiges budget från och med 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott tagit fram förslag på lösning för att livesända 
kommunfullmäktiges sammanträden på webben. Fyra förslag har 
presenterats för den parlamentariska gruppen som ställt sig bakom alternativ 
1, som innebär att Mediacenter i Jönköping anlitas för uppdraget. 
 
Bakgrund 
Genom att kommunens invånare kan följa kommunfullmäktiges 
sammanträden via webben ökar tillgängligheten – fler ges möjlighet att på 
distans ta del av mötet eller att ta del av det i efterhand. Bättre tillgänglighet 
bidrar till ökad insyn i politiska frågor och därmed bättre demokrati. En 
förhoppning är också att det kan bidra till ett ökat intresse för politik och att 
engageras sig politiskt. 
 
Enligt SKL:s granskning av kommunernas webbplatser, som ingår i KKiK 
(Kommunens Kvalitet i Korthet) är det i dag hälften av landet kommuner 
som sänder kommunfullmäktiges sammanträden på webben. 
 
Genom sociala medier och olika webb-TV-plattformar finns i dag flera olika 
sätt att sända webb-TV på. Alltifrån gratistjänster till mer professionella 
lösningar med kostnader därefter.  
 
Kommunledningskontoret har tittat på fyra olika lösningar för livesändning 
och deras för och nackdelar. Alla lösningar kan i grunden sändas från vilken 
lokal som helst så länge det finns tillräckligt bra internetuppkoppling. 
 
 forts. 
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För att snabbt komma igång och inte behöva omprioritera personella 
resurser ser både kommunledningskontoret, den parlamentariska gruppen 
samt kommunfullmäktiges presidium alternativ 1 som det bästa alternativet 
tillsvidare. Alternativet innebär att Mediacenter i Jönköping blir 
totalleverantör utav sändningen med en avtalstid på ett år som förlängs med 
ett år i taget.  
 
Mediacenter är ett kommunalförbund i Jönköpings län där Vaggeryds 
kommun är medlem. Eftersom Mediacenter finns för att kunna tillhandhålla 
denna typ av tjänster till medlemmarna behöver ingen upphandling göras. 
 
Mediacenter har god erfarenhet av att sända kommunfullmäktiges 
sammanträden från andra kommuner i länet. De använder en väl etablerad 
plattform som heter Solid Tango för livesändning och visning i efterhand. 
Sändningarna kan bäddas in på kommunens webbplats. När sändningen är 
publicerats är det enkelt att gå direkt till ett specifikt ärende. 
Sammanträdena lagras ett år eller längre på Mediacenters lagring i Solid 
Tango. Vi kan välja att lagra material längre tid även på egna servrar. 
 
Exempel från Gislaveds och Vetlanda kommun finns på 
webbplatsen: https://mediacenter.solidtango.com 
 
Kostnad 
Kostnaden är 8 000 kr per sändning, inklusive lagring. Lagringstiden är 
normalt ett år, därefter kan en mindre lagringskostnad tillkomma om 
filmerna ska ligga kvar på plattformen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut 2016-10-19, § 200 
Bilaga – kostnadsförslag webbsända kommunfullmäktige 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
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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Uppdaterad budgetplan för kommunstyrelsen 2017  
 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendet lyfts på nytt vid kommande arbetsutskott. 
 
Sammanfattning av ärende 
Ordförande Gert Jonsson (M) lyfter vid dagens sammanträde 
kommunstyrelsens budget för diskussion. 
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Markköp i Byarum 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att ta upp förhandling med markägaren 
Sveaskog för köp av aktuellt område utifrån dagens diskussion. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns en motion som inlämnats av fullmäktigeledamoten Lennart 
Karlsson (V) med förslag att man så fort som möjligt startar arbetet med en 
detaljplan för bostadsområde söder om Byarum i höjd med Byarums 
hembygdsgård. 
 
Arbetsutskottet gav 2016-12-14 § 229 kommundirektören i uppdrag att 
undersöka om markområdet är möjligt att köpa. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2016-12-14, § 229 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektören informerar om att markägaren Sveaskog är villig att ta 
upp förhandling för en försäljning av aktuellt markområde. 
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att ge kommundirektören i 
uppdrag att ta upp förhandling med markägaren för köp av aktuellt område 
utifrån dagens diskussion. 
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Motion – Körkortsutbildning på Fenix 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avvakta resultatet av den utredning som är 
tillsatt av regeringen kring hur en körkortsutbildning ska genomföras  
med hjälp av CSN-lån för gymnasieelever, innan beslut fattas om 
körkortsutbildning på Fenix. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Allan Ragnarsson (M), Jenny Larsen (KD) och 
Thore Ohlsson (FP) har inlämnat en motion daterad 2013-10-27 med förslag 
att kostnadsfri körkortsutbildning införs på Fenix. 
 
Yttrande över motionen har begärts av barn- och utbildningsnämnden, som 
den 10 januari 2017, § 8 beslutat att ställa sig positiv till att gymnasie-
ungdomar ges möjlighet att parallellt med gymnasiestudierna ta körkort 
under gymnasietiden, men det är inte Fenix gymnasieskola som är ansvarig 
för utbildningen utan den får upphandlas och ansvaras av kommun-
ledningskontoret eftersom det inte anknyter till gymnasieskolans 
kunskapsuppdrag. Fenix gymnasium ställer sig positiv till att förlägga 
utbildningen till lokaler på Fenix kultur- och kunskapscentrum i anslutning 
till skoldagens slut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att ta ställning till motionen och barn- 
och utbildningsnämndens yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2013-10-27 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25, § 103 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden 2013-12-05 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-01-10, § 8 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att avvakta resultatet av den 
utredning som är tillsatt av regeringen kring hur en körkortsutbildning ska 
genomföras med hjälp av CSN-lån för gymnasieelever, innan beslut fattas 
om körkortsutbildning på Fenix. 
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Lokalbehov skolan i Hok  
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att förvärva Morarp 2:157 som ägs 
av Svenska Kyrkan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Fastighetsenheten får i uppdrag att ta fram lokaler för 50 elever i Hok 

enligt barn- och utbildningsnämndens begäran. 

2. Kostnaderna får belasta budgetposten ”Ny högstadieskola i Vaggeryd” i 
kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden begär i beslut 2017-01-25, § 8 om temporära 
lokaler för 50 elever i Hok. Detta i syfte att fullt ut verkställa kommun-
fullmäktiges beslutade stadieindelning till hösten 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-01-25, § 8 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om följande beslut: 
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att förvärva Morarp 2:157 som 

ägs av Svenska Kyrkan. 
- Fastighetsenheten får i uppdrag att ta fram lokaler för 50 elever i Hok 

enligt barn- och utbildningsnämndens begäran. 
- Kostnaderna får belasta budgetposten ”Ny högstadieskola i Vaggeryd” i 

kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget. 
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Arbetsmiljöåtgärder – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens 
förslag att åtgärda prioriterade arbetsmiljöåtgärder punkt 1-7 men invänta 
förvaltningsrättens utslag i ventilationsfrågan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-01-25, § 7 att 
kommunstyrelsen beslutar att åtgärda prioriterade arbetsmiljöåtgärder enligt 
upprättad sammanställning daterad 2017-01-27. 
 
Fastighetsenheten har upprättat en redovisning över prioriterade 
arbetsmiljöproblem daterad 2017-02-10. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-01-25, § 7 
Sammanställning av prioriterade arbetsmiljöåtgärder, bilaga till  
barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-01-25 
Fastighetsenhetens redovisning över prioriterade arbetsmiljöproblem 
daterad 2017-02-10 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att godkänna barn- och 
utbildningsnämndens förslag att åtgärda prioriterade arbetsmiljöåtgärder 
punkt 1-7 men invänta förvaltningsrättens utslag i ventilationsfrågan. 
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Återbesättande av tjänst som samhällsutvecklare 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att tjänsten som samhällsutvecklare ska 
återbesättas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet har att ta ställning till återbesättande av tjänst som 
samhällsutvecklare. 
 
Förslag till annonsunderlag för tjänsten har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Annonsunderlag, samhällsutvecklare 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Berry Lilja (S) föreslår att tjänsten som samhällsutvecklare ska återbesättas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan godkänna förslaget och finner det 
bifallet. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-14 § 052 2017/053 17 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Tjänst som fastighetschef 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottetet beslutar att tjänsten som fastighetschef ska 

återbesättas. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att upprätta en kravprofil för tjänsten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetschef Georg Theodoridis kommer att gå i pension den 1 oktober 
2017. Frågan är nu om tjänsten som fastighetschef ska återbesättas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att tjänsten som 
fastighetschef ska återbesättas. Kommundirektören får i uppdrag att  
upprätta en kravprofil för tjänsten. 
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Näringslivs- och utvecklingsfrågor 
- Inköp av fastigheterna Trekanten 2 och 8 i Vaggeryd - principer 

Arbetsutskottet informeras om ärendet och principer för inköp diskuteras. 
Kommundirektören får i uppdrag att fortsätta förhandling för inköp av 
fastigheterna utifrån dagens diskussion. 

- Principer för uppställningsplatser lastbilar Båramo 
Kommundirektören redogör för ärendet. Arbetsutskottet ger 
kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare med ärendet utifrån  
dagens diskussion. 

- Kommuntal 2017 för nyanlända 
Kommundirektören informerar om att kommuntalet för Vaggeryds 
kommun utgör 40 stycken efter omräkning. 

- Konsultuppdrag - Stadsarkitekt 
Kommundirektören informerar om att personen som erbjudits tjänsten 
som stadsarkitekt vill bli anställd istället för att ha ett konsultuppdrag. 
Ärendet diskuteras och arbetsutskottet enas om att erbjuda en anställning. 
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Detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl. samt del av 
Pålen 1:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
granskningsutlåtandet och anta detaljplanen för Gästgivaren 3 och 9 m.fl. 
samt del av Pålen 1:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-07 att ge miljö- och byggnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för rubricerat område. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa en utökad byggrätt samt ge möjligheter 
för olika former av ändamål som bostäder, handel eller olika typer av 
service. Detaljplanen har upprättas via utökat förfarande.  
 
Efter samrådstiden har kontakter tagits med ägarna till Gästgivaren 1. På 
fastigheten finns en större butik – Hemköp. Den flyttning av 
återvinningsstationen som förutsatts under samrådet har nu placerats invid 
korsningen Artillerigatan/Infanterigatan. Markytor för bilparkering har 
också förlagts så att de till viss del inkräktar på fastigheten Gästgivaren 1. 
De föreslagna ändringarna inkräktar inte på funktion eller framtida 
byggrätter på fastigheten Gästgivaren 1. Tvärtom har så kallad korsprickad 
mark i gällande plan ersatts med sammanhängande byggrätt. Gästgivaren 1 
har, med dessa förändringar jämfört med gällande plan, lagts till 
planförslaget.  
 
Gästgivaren 2 har också lagts till inom planområdet. Detta har gjorts för att 
ge planen en naturlig avgränsning. Inga förändringar, jämfört med gällande 
plan, föreslås för Gästgivaren 2.  
 
Detaljplanen var ute för granskning mellan 2016-12-23 t.o.m. 2017-01-27. 
Inkomna synpunkter är redovisade i upprättad ett granskningsutlåtande. 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2014-05-07, § 089 
Plankommittens förslag 2015-01-27 
Miljö- och byggnämnden beslut 2014-10-28 § 172  
Miljö- och byggnämnden beslut 2016-05-31 § 98 
Miljö- och byggnämndens beslut 2017-01-31, § 13 
Granskningsutlåtande 
Antagandehandlingar 
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Delgivningar 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: 
 
Skrivelser och meddelanden 

1. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:01, Pensionsnämndens 
beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 
1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda 
pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2017 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, Överenskommelse mellan staten 
och SKL om män och jämställdhet 

 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-02-03 
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Tillgodoräknande av tjänsteår 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att kalla in tidigare firmatecknare för kommandit-
bolaget Vaggeryds Näringslivsråd Allan Ragnarsson för att ge sin syn på 
frågan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en begäran från Cathrine Palmcrantz om att Vaggeryds 
kommun ska fullfölja det åtagande man gjort i samband med hennes 
anställning på Vaggeryds Näringslivsråd. Frågan gäller rätten till tre 
månaders uppsägningstid istället för en månad. 
 
Det finns ett brev daterat 2015-12-17, som ska ha undertecknats av  
Bengt-Olof Magnusson och Allan Ragnarsson som båda då var 
firmatecknare för kommanditbolaget Vaggeryds Näringslivråd, där det 
framgår att Cathrine Palmcrantz får tillgodoräkna sig anställningstiden på 
kommunledningskontoret i Vaggeryds kommun vid ny anställning för 
Vaggeryds Näringslivsråd från och med 1 januari 2016. 
 
Det råder oenighet om det finns ett underskrivet original. Arbetsutskottet 
diskuterar ärendet ingående och enas om att kalla in Allan Ragnarsson till 
kommande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott för att ge sin 
syn på frågan. 
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Kultur- och fritidsnämnden – Begäran om stöd för ett 
lokalt kulturarrangemang 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ser positivt på musikalprojektet men avslår framställd 
begäran med motiveringen att ansvar för finansiering ligger inom det 
ordinarie uppdrag som kultur- och fritidsnämnden har fått av 
kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturskolan ska genomföra en föreställningsvecka 27 mars – 1 april 2017 
och slutförande av ett samspels- och musikalprojekt under verksamhetsåret 
2016-2017. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att anslå 20 000 kronor 
för att stödja projektet. Nämnden ansöker nu om 20 000 kronor hos 
kommunstyrelsen som stöd för en lokal kultursatsning för kommunens 
invånare. Med hänvisning till att kommunstyrelsen tidigare bidragit med 
80 000 kr till det regionala kulturprojekt ”Smålands kulturfestival” anser 
nämnden att det är rimligt att kommunstyrelsen denna gång stödjer ett större 
lokalt kulturarrangemang som i detta sammanhang anordnas av 
kulturskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-01, § 002 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Berry Lilja (S), Kenth Williamsson (S) och ordförande Gert Jonsson (M) 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att se positivt på musikalprojektet 
men avslå framställd begäran med motiveringen att ansvar för finansiering 
ligger inom det ordinarie uppdrag som kultur- och fritidsnämnden har fått av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla avslagsförslaget och finner 
det bifallet. 
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