
KUNGÖRELSE 
Sida 
1(2) 

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i 
Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 24 april 2017 klockan 17:00. 

Med anledning av behandling av årsredovisningen för 2016 bereds 
allmänheten tillfälle att ställa frågor med början klockan 17:00 enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Frågor kan inlämnas till 
kommunledningskontoret före sammanträdet om så önskas eller via  
e-post till kommunstyrelsen@vaggeryd.se.  
Handlingar inklusive årsredovisning finns tillgängliga på 
kommunledningskontoret i Skillingaryd under expeditionstid. 

Christer Holmgren 
Ordförande  /Bengt-Olof Magnusson 

Kommundirektör 

Ärenden 
1. Sammanträdets kungörande

2. Upprop

3. Val av protokolljusterare samt fastställande av tid och plats för
protokollets justering

4. Godkännande av dagordning

5. Interpellationer och frågor

6. Inkomna motioner och medborgarförslag Bilaga 

7. Motion – Bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats! Bilaga 

8. Revisionsberättelse för 2016 – Beviljande av ansvarsfrihet Bilaga 

9. Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2016  Bilaga
för Vaggeryds kommun och kommunkoncern

10. Miljöredovisning 2016 för Vaggeryds kommun Bilaga 

11. Barn- och utbildningsnämnden, minskade intäkter vid delad
kostorganisation Bilaga 

12. Barn- och utbildningsnämnden, begäran om kompensation för
fler elever i fritidshemmen Bilaga 
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13. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte
är slutbehandlade Bilaga 

14. Valärenden Bilaga 

15. Delgivningar

Ledamot i kommunfullmäktige som är förhindrad att delta i sammanträdet 
ska anmäla detta till kommunledningskontoret, tel. 0370-67 80 00. 
Kallelse av ersättare sker genom kommunledningskontorets försorg. 



6.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-04-06 § 070 2014/210 14 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats! 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag, med hänvisningen till vad som framkommer i 
utredningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Stefan Ottosson (KD) har lämnat in en motion  
daterad 2014-08-31 med förslag att kommunen bygger ett hopptorn vid 
Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. 

Yttrande har begärts från tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden. 

Tekniska utskottet föreslår att vid en eventuell byggnation av hopptorn i 
Hjortsjön ges uppdrag till byggherren att beakta försiktighetsmått med 
hänsyn till grundvattentäkten inom området. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2016-04-20, § 040 att 
kommunfullmäktige avslår motionen med motivering att kultur- och 
fritidsnämnden inte anser att det behövs byggas något nytt hopptorn vid 
Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. 

Arbetsutskottet beslutade 2016-06-15, § 107 att återremittera ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden för att få en kostnadsbeskrivning och en tydlig 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört, via en expertis, en utredning om 
att bygga ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats.  

Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2017-02-01, § 003 överlämnat 
utredningen till kommunfullmäktige för slutligt avgörande med förslag att 
kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisningen till vad som 
framkommer i utredningen. Avgörande faktorer till kultur- och 
fritidsnämndens ställningstagande är förutom den ekonomiska aspekten, 
säkerhets- och ansvarsfrågan vid olyckor och olyckstillbud. 

forts. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-04-06 § 070 2014/210 15 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2014-08-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-01, § 066 
Remiss till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden  
daterad 2014-09-12 
Tekniska utskottets (KSAU) beslut 2015-01-21, § 005 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-04-20, § 040 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-06-02 
Arbetsutskottets beslut 2017-06-15, § 107 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-01, § 003 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen, 2017-03-15, § 072 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maritha Bengtsson (KD) och Lennart Karlsson (V) föreslår bifall till 
motionen. 

Ordförande Gert Jonsson (M) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Maritha Bengtssons förslag 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Maritha Bengtssons förslag 

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 

Kommunstyrelsen beslutar, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster, att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15 § 072 2014/210 18 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats! 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag, med hänvisningen till vad som framkommer i 
utredningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Stefan Ottosson (KD) har lämnat in en motion  
daterad 2014-08-31 med förslag att kommunen bygger ett hopptorn vid 
Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. 

Yttrande har begärts från tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden. 

Tekniska utskottet föreslår att vid en eventuell byggnation av hopptorn i 
Hjortsjön ges uppdrag till byggherren att beakta försiktighetsmått med 
hänsyn till grundvattentäkten inom området. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2016-04-20, § 040 att 
kommunfullmäktige avslår motionen med motivering att kultur- och 
fritidsnämnden inte anser att det behövs byggas något nytt hopptorn vid 
Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. 

Arbetsutskottet beslutade 2016-06-15, § 107 att återremittera ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden för att få en kostnadsbeskrivning och en tydlig 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört, via en expertis, en utredning om 
att bygga ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats.  

Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2017-02-01, § 003 överlämnat 
utredningen till kommunfullmäktige för slutligt avgörande med förslag att 
kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisningen till vad som 
framkommer i utredningen. Avgörande faktorer till kultur- och 
fritidsnämndens ställningstagande är förutom den ekonomiska aspekten, 
säkerhets- och ansvarsfrågan vid olyckor och olyckstillbud. 

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15 § 072 2014/210 19 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2014-08-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-01, § 066 
Remiss till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden  
daterad 2014-09-12 
Tekniska utskottets (KSAU) beslut 2015-01-21, § 005 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-04-20, § 040 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-06-02 
Arbetsutskottets beslut 2017-06-15, § 107 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-01, § 003 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maritha Bengtsson (KD) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till 
motionen. 

Ordförande Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S) föreslår att 
motionen avslås i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt förslag och Maritha Bengtssons förslag mot varandra 
och finner sitt eget förslag antaget. 















SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-15 § 107 2014/210 9 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats! 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att 
få en kostnadsbeskrivning och en tydlig miljökonsekvensbeskrivning. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Stefan Ottosson (KD) har lämnat in en motion  
daterad 2014-08-31 med förslag att kommunen bygger ett hopptorn vid 
Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. 

Yttrande har begärts från tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden. 

Tekniska utskottet föreslår att vid en eventuell byggnation av hopptorn i 
Hjortsjön ges uppdrag till byggherren att beakta försiktighetsmått med 
hänsyn till grundvattentäkten inom området. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2016-04-20, § 040 att 
kommunfullmäktige avslår motionen med motivering att kultur- och 
fritidsnämnden inte anser att det behövs byggas något nytt hopptorn vid 
Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. Badet har en brygga med ett mindre 
hopptorn som fungerar väl. Ett nytt och högre hopptorn skulle naturligtvis 
vara tilltalande men ställt i relation till kostnad och miljöpåverkan så är det 
inte motiverbart. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2014-08-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-01, § 066 
Remiss till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden  
daterad 2014-09-12 
Tekniska utskottets (KSAU) beslut 2015-01-21, § 005 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-04-20, § 040 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-06-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att återremittera det till 
kultur- och fritidsnämnden för att få en kostnadsbeskrivning och en tydlig 
miljökonsekvensbeskrivning. 







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-21 § 005 2014/210 6 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Yttrande, Motion – Bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns 
badplats 

Arbetsutskottets beslut  
Uppdra till kommande byggherre att beakta försiktighetsmått vid en 
eventuell byggnation av hopptorn i Hjortsjön med hänsyn till 
grundvattentäkten inom området.  

Sammanfattning av ärendet 
2014-09-01 inkom en motion från fullmäktigeledamoten Stefan Ottosson 
(KD) med förslag att kommunen bygger ett hopptorn vid Hjortsjöns 
badplats. 

Förslaget remitterades till tekniska utskottet för yttrande senast den 
2 februari 2015. 

Yttrande 
Lagan, genom Vaggeryds samhälle, har en högre nivå än vad grundvattnet 
har i samhället. Det finns en teori att samma förutsättningar gäller mellan 
grundvattennivån och Hjortsjön. 

Vid anläggandet av ett hopptorn kan grundläggningen punktera tätskiktet i 
sjön mellan grundvattnet och sjövattnet. Tekniska kontoret kommer att vara 
behjälplig vid val av grundläggningsmetod. 

Beslutsunderlag 
Motion – Bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats 
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-09 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2014-09-01 § 066 2014/210 4 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 
Ks 

Motion – Bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats! 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Stefan Ottosson (KD) har inlämnat en motion  
daterad 2014-08-31 med förslag att kommunen bygger ett hopptorn vid 
Hjortsjöns badplats. 

Stefan Ottosson (KD) föredrar motionen. 

Beslutsunderlag 
Stefan Ottossons (KD) motion daterad 2014-08-31 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-04-06 § 065 2017/007 6 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 
2016 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
- fastställa årets resultat samt 
- i övrigt godkänna årsredovisningen 2016 för Vaggeryds kommun och 

kommunkoncern. 

Sammanfattning av ärendet 
År 2016 har varit ett år i högkonjunkturens tecken, vilket bland annat 
märkts på bostadsmarknaden i antalet sålda hus och tomter. Likaså har 
tillgången på lediga lägenheter minskat. Under året färdigställdes 
kommunens bostadsutvecklingsprogram, ett viktigt stöd i det fortsatta 
arbetet med dessa frågor.   

Kommunen har fortsatt att växa i antalet invånare. Vid årets utgång uppgick 
antalet invånare till 13 644 personer, vilket är 272 fler än föregående 
årsskifte.  

Utifrån kommunfullmäktiges 10 övergripande mål för mandatperioden 
2015-2018, som beslutades våren 2016, redovisar nämnder och styrelser per 
2016-12-31 att 53 procent av totalt 79 mål är genomförda, ytterligare 33 
procent bedöms till mer än 50 procent genomförda. Därtill rapporteras att 11 
procent är påbörjade och tre procent inte är påbörjade.  

Ekonomiskt redovisade Vaggeryds kommun år 2016 ett resultat på 41,3 
mkr. Om extraordinära poster och reavinster tas bort uppnåddes ett resultat 
om plus 37,4 mnkr enligt balanskravsdefinitionen. 

Verksamheterna genererade ett överskott om 29,5 mnkr. Samtliga nämnder 
redovisade positiva resultat. Inga stora avsättningarna har påverkat 
resultatet. Finansförvaltningen gav ett överskott om 6,8 mnkr till resultatet 
utöver det budgeterade resultatet för kommunen om 5 mnkr. Driftsbidrag 
från staten har ökat kraftigt mellan 2015 och 2016, från cirka 58 mnkr år 
2015 till 123,5 mnkr år 2016. Denna ökning har i stor utsträckning bidragit 
till nämndernas och kommunens höga resultat år 2016.  

forts. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-04-06 § 065 2017/007 7 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Vaggeryds samlade nettoinvesteringsvolym uppgick till 59,3 mnkr under 
2016. Nivån har finansierats med egna medel. Bland de större 
investeringarna under året finns familjecentralen och tre paviljonger vid 
Hjortsjöskolan.  

I budget 2016 framgår att kommunens ekonomi ska baseras på långsiktig 
god ekonomisk hushållning dvs. att nettokostnadernas andel av de totala 
skatteintäkterna inte bör överstiga 98 %. Totalt använde kommunen 94,5 
procent av skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämningen till 
verksamheterna för 2016, vilket betyder att det finansiella målet är uppfyllt. 

Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan på lång sikt, måttet visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. 
Kommunens långsiktiga soliditetsmått är satt till 50 % inklusive 
pensionsskuld. Kortsiktigt, ett enskilt kalenderår, bör soliditeten öka med 
minst 1 procentenhet. I bokslutet för 2016 ökade soliditeten från 32,0 till 
35,6 %, vilket innebär att den kortsiktiga delen om 1 procent årlig ökning är 
uppfyllt 2016. 

Ytterligare ett mål som finns i kommunen för att långsiktigt upprätthålla god 
ekonomisk hushållning är värdesäkring av eget kapital. Det egna kapitalet 
vid årets början uppgick till 536 mnkr. Inflationen år 2016 blev 1,3 procent, 
vilket medför ett eget kapital vid årets slut om 543 mnkr, givet att kapitalet 
ska behålla sitt reala värde. Utgående värde 2016-12-31 uppgick till 577,3 
mnkr, vilket är högre än målsättningen.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2016 Vaggeryds kommun 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-03-13 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2017-03-15, § 069 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15 § 069 2017/007 13 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 
2016 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av årsredovisning och bokslut för verksamhets-
året 2016 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:  
- fastställa årets resultat samt 
- i övrigt godkänna årsredovisningen 2016 för Vaggeryds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
År 2016 har varit ett år i högkonjunkturens tecken, vilket bland annat 
märkts på bostadsmarknaden i antalet sålda hus och tomter. Likaså har 
tillgången på lediga lägenheter minskat. Under året färdigställdes 
kommunens bostadsutvecklingsprogram, ett viktigt stöd i det fortsatta 
arbetet med dessa frågor.   

Kommunen har fortsatt att växa i antalet invånare. Vid årets utgång uppgick 
antalet invånare till 13 644 personer, vilket är 272 fler än föregående 
årsskifte.  

Utifrån kommunfullmäktiges 10 övergripande mål för mandatperioden 
2015-2018, som beslutades våren 2016, redovisar nämnder och styrelser per 
2016-12-31 att 53 procent av totalt 79 mål är genomförda, ytterligare 33 
procent bedöms till mer än 50 procent genomförda. Därtill rapporteras att 11 
procent är påbörjade och tre procent inte är påbörjade.  

Ekonomiskt redovisade Vaggeryds kommun år 2016 ett resultat på 41,3 
mkr. Om extraordinära poster och reavinster tas bort uppnåddes ett resultat 
om plus 37,4 mnkr enligt balanskravsdefinitionen. 

Verksamheterna genererade ett överskott om 29,5 mnkr. Samtliga nämnder 
redovisade positiva resultat. Inga stora avsättningarna har påverkat 
resultatet. Finansförvaltningen gav ett överskott om 6,8 mnkr till resultatet 
utöver det budgeterade resultatet för kommunen om 5 mnkr. Driftsbidrag 
från staten har ökat kraftigt mellan 2015 och 2016, från cirka 58 mnkr år 
2015 till 123,5 mnkr år 2016. Denna ökning har i stor utsträckning bidragit 
till nämndernas och kommunens höga resultat år 2016.  

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15 § 069 2017/007 14 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Vaggeryds samlade nettoinvesteringsvolym uppgick till 59,3 mnkr under 
2016. Nivån har finansierats med egna medel. Bland de större 
investeringarna under året finns familjecentralen och tre paviljonger vid 
Hjortsjöskolan.  

I budget 2016 framgår att kommunens ekonomi ska baseras på långsiktig 
god ekonomisk hushållning dvs. att nettokostnadernas andel av de totala 
skatteintäkterna inte bör överstiga 98 %. Totalt använde kommunen 94,5 
procent av skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämningen till 
verksamheterna för 2016, vilket betyder att det finansiella målet är uppfyllt. 

Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan på lång sikt, måttet visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. 
Kommunens långsiktiga soliditetsmått är satt till 50 % inklusive 
pensionsskuld. Kortsiktigt, ett enskilt kalenderår, bör soliditeten öka med 
minst 1 procentenhet. I bokslutet för 2016 ökade soliditeten från 32,0 till 
35,6 %, vilket innebär att den kortsiktiga delen om 1 procent årlig ökning är 
uppfyllt 2016. 

Ytterligare ett mål som finns i kommunen för att långsiktigt upprätthålla god 
ekonomisk hushållning är värdesäkring av eget kapital. Det egna kapitalet 
vid årets början uppgick till 536 mnkr. Inflationen år 2016 blev 1,3 procent, 
vilket medför ett eget kapital vid årets slut om 543 mnkr, givet att kapitalet 
ska behålla sitt reala värde. Utgående värde 2016-12-31 uppgick till 577,3 
mnkr, vilket är högre än målsättningen.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2016 Vaggeryds kommun 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-03-13 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson går tillsammans med ekonomisekreterare 
Torbjörn Lindberg igenom årsredovisningen. 



Kommunledningskontoret 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2017-03-13 

1(2) 

Till kommunstyrelsen 

Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 
2016 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:  
- fastställa årets resultat samt 
- i övrigt godkänna årsredovisningen 2016 för Vaggeryds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
År 2016 har varit ett år i högkonjunkturens tecken, vilket bland annat 
märkts på bostadsmarknaden i antalet sålda hus och tomter. Likaså har 
tillgången på lediga lägenheter minskat. Under året färdigställdes 
kommunens bostadsutvecklingsprogram, ett viktigt stöd i det fortsatta 
arbetet med dessa frågor.   

Kommunen har fortsatt att växa i antalet invånare. Vid årets utgång uppgick 
antalet invånare till 13 644 personer, vilket är 272 fler än föregående 
årsskifte.  

Utifrån kommunfullmäktiges 10 övergripande mål för mandatperioden 
2015-2018, som beslutades våren 2016, redovisar nämnder och styrelser per 
2016-12-31 att 53 procent av totalt 79 mål är genomförda, ytterligare 33 
procent bedöms till mer än 50 procent genomförda. Därtill rapporteras att 11 
procent är påbörjade och tre procent inte är påbörjade.  

Ekonomiskt redovisade Vaggeryds kommun år 2016 ett resultat på 41,3 
mkr. Om extraordinära poster och reavinster tas bort uppnåddes ett resultat 
om plus 37,4 mnkr enligt balanskravsdefinitionen. 

Verksamheterna genererade ett överskott om 29,5 mnkr. Samtliga nämnder 
redovisade positiva resultat. Inga stora avsättningarna har påverkat 
resultatet. Finansförvaltningen gav ett överskott om 6,8 mnkr till resultatet 
utöver det budgeterade resultatet för kommunen om 5 mnkr. Driftsbidrag 
från staten har ökat kraftigt mellan 2015 och 2016, från cirka 58 mnkr år 
2015 till 123,5 mnkr år 2016. Denna ökning har i stor utsträckning bidragit 
till nämndernas och kommunens höga resultat år 2016.  



Sida 
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Vaggeryds samlade nettoinvesteringsvolym uppgick till 59,3 mnkr under 
2016. Nivån har finansierats med egna medel. Bland de större 
investeringarna under året finns familjecentralen och tre paviljonger vid 
Hjortsjöskolan.  

I budget 2016 framgår att kommunens ekonomi ska baseras på långsiktig 
god ekonomisk hushållning dvs. att nettokostnadernas andel av de totala 
skatteintäkterna inte bör överstiga 98 %. Totalt använde kommunen 94,5 
procent av skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämningen till 
verksamheterna för 2016, vilket betyder att det finansiella målet är uppfyllt. 

Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan på lång sikt, måttet visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. 
Kommunens långsiktiga soliditetsmått är satt till 50 % inklusive 
pensionsskuld. Kortsiktigt, ett enskilt kalenderår, bör soliditeten öka med 
minst 1 procentenhet. I bokslutet för 2016 ökade soliditeten från 32,0 till 
35,6 %, vilket innebär att den kortsiktiga delen om 1 procent årlig ökning är 
uppfyllt 2016. 

Ytterligare ett mål som finns i kommunen för att långsiktigt upprätthålla god 
ekonomisk hushållning är värdesäkring av eget kapital. Det egna kapitalet 
vid årets början uppgick till 536 mnkr. Inflationen år 2016 blev 1,3 procent, 
vilket medför ett eget kapital vid årets slut om 543 mnkr, givet att kapitalet 
ska behålla sitt reala värde. Utgående värde 2016-12-31 uppgick till 577,3 
mnkr, vilket är högre än målsättningen.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2016 Vaggeryds kommun 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-03-13 

Handläggare 
Jörgen Hansson 
Ekonomichef  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-04-06 § 063 2017/071 4 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Miljöredovisning 2016 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Miljöredovisning 2016 och att 
innehållet beaktas i budgetarbetet för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd och kommunalt bolag har rapporterat genomförandet av 
åtgärderna i Miljöprogrammet samt övrigt miljöarbete som genomförts. 
Statistikansvariga verksamheter har rapporterat data.  

Med inkomna rapporter som underlag har Miljöredovisning 2016 upprättats. 
För Miljöprogrammet redovisas måluppfyllelse och hur långt arbetet 
kommit med att genomföra åtgärderna. Övrigt miljöarbete inom 
kommunkoncernen redovisas också. 

Beslutsunderlag 
Miljöredovisning 2016 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-03 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2017-03-15, § 062 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Madeleine Larsson, miljöstrateg föredrar miljöredovisningen 2016. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 

10.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15 § 062 2017/071 5 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Miljöredovisning 2016 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av miljöredovisning 2016 och beslutar att en 
föredragning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 april. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
Miljöredovisning 2016 och att innehållet beaktas i budgetarbetet för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd och kommunalt bolag har rapporterat genomförandet av 
åtgärderna i Miljöprogrammet samt övrigt miljöarbete som genomförts. 
Statistikansvariga verksamheter har rapporterat data.  

Med inkomna rapporter som underlag har Miljöredovisning 2016 upprättats. 
För Miljöprogrammet redovisas måluppfyllelse och hur långt arbetet 
kommit med att genomföra åtgärderna. Övrigt miljöarbete inom 
kommunkoncernen redovisas också. 

Beslutsunderlag 
Miljöredovisning 2016 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-03 



T J Ä N S TE S K RI V E LS E
2017-03-03 

Dnr   
Kommunledningskontoret 

Kommunstyrelsen 

Miljöredovisning 2016 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
godkänner Miljöredovisning 2016 och att innehållet beaktas i budgetarbetet för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd och kommunalt bolag har rapporterat genomförandet av åtgärderna i 
Miljöprogrammet samt övrigt miljöarbete som genomförts. Statistikansvariga verksamheter 
har rapporterat data.  

Med inkomna rapporter som underlag har Miljöredovisning 2016 upprättats. För 
Miljöprogrammet redovisas måluppfyllelse och hur långt arbetet kommit med att genomföra 
åtgärderna. Övrigt miljöarbete inom kommunkoncernen redovisas också.  

Beslutsunderlag 
Miljöredovisning 2016 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 

Handläggare 
Madeleine Larsson 
Vikarierande miljöstrateg 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-04-06 § 068 2017/039 12 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Barn- och utbildningsnämnden, minskade intäkter vid 
delad kostorganisation 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att begäran om medel för minskade intäkter 
bereds inom ramen för kommunens ordinarie budgetprocess och finansieras 
i budget 2018 eller vid en snabbare hantering beslutas efter att ekonomisk 
lägesbild med prognos för 2017 delgivits i delårsrapport 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden begär i beslut 2017-01-25 § 9 tilläggsbudget 
om 513 tkr till sin driftsbudget för minskade intäkter kopplat till beslut om 
delad kostorganisation. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-01-25, § 9 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-03-15, § 064 

11.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15 § 064 2017/039 7 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Barn- och utbildningsnämnden, minskade intäkter vid 
delad kostorganisation 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att begäran om 
medel för minskade intäkter bereds inom ramen för kommunens ordinarie 
budgetprocess och finansieras i budget 2018 eller vid en snabbare hantering 
beslutas efter att ekonomisk lägesbild med prognos för 2017 delgivits i 
delårsrapport 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden begär i beslut 2017-01-25 § 9 tilläggsbudget 
om 513 tkr till sin driftsbudget för minskade intäkter kopplat till beslut om 
delad kostorganisation. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-01-25, § 9 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-08 



T J Ä N S TE S K RI V E LS E
2017-02-08 

Dnr  KS2017/039 
Kommunledningskontoret 

Till Kommunstyrelsen 

Barn och utbildning minskade intäkter vid delad 
kostorganisation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att begäran om medel för minskade 
intäkter bereds inom ramen för kommunens ordinarie budgetprocess och finansieras i budget 
2018 eller vid en snabbare hantering beslutas efter att ekonomisk lägesbild med prognos för 
2017 delgivits i delårsrapport 1   

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden begär i beslut 2017-01-25 § 9 tilläggsbudget om 513 tkr till sin 
driftsbudget för minskade intäkter kopplat till beslut om delad kostorganisation. 

Ärende 
Under flera år har delad kostorganisation diskuterats i olika arbetsutskott och nämnder. 
Kommunfullmäktige fattade 2014-10-27 beslut om en delad kostorganisation mellan Barn och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. 2016-10-19 återrapporterade 
Socialnämnden till kommunstyrelsens arbetsutskott sitt arbete med utredningen. 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till Socialnämnden, 2016-11-09 för att få svar på 
konsekvenser på helheten. Mot bakgrund av denna återremiss har Barn och 
utbildningsnämnden beräknat sina ekonomiska konsekvenser av en delad organisation. I barn 
och utbildningsnämnden 2017-01-25 § 9 framgår att man får minskade interna intäkter 
motsvarande 513 tkr för den del av 2017 som den nya organisationen beräknas vara i drift 
2017. För 2018 avser barn och utbildningsnämnden ta upp frågan inom ramen för 
budgetprocessen under våren. 

Överväganden 
I kommunallagen framgår att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sina 
verksamheter, vilket i grunden handlar om att den årliga budgeten som kommunfullmäktige 
beslutar om skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Eftersom ofta behoven i 
den kommunala verksamheten överträffar den ekonomiska ram som genereras via uttaget av 
skatt och avgifter krävs en gemensamt beslutad budgetprocess som bereder helhetens 
sammantagna utmaningar inför det årligt återkommande budgetbeslutet. 



T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2017-03-06  Sida 2 av 3 

Dnr 

Landets kommuner står inför en högre grad av osäkerhet och lägre skatteunderlagstillväxt 
kommande år enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL).  

När vi analyserat det fina ekonomiska resultatet 2016 kommer vi troligen dels få en bild av en 
effektiv och ändamålsenlig verksamhet och dels en bild av stora driftsbidrag från Staten och 
då framförallt Migrationsverket. Dessa bidrag från staten är temporära i sin karaktär och 
kommer successivt minska kommande år. Resultatet för 2016 beror således delvis på 
temporära medel i form av driftsbidrag från staten. Vi behöver av det skälet vara försiktiga 
med nya utgifter, så att vi även kan bära dessa nya kostnader när statsbidragen minskar. Av 
det skälet behöver vi få en säkrare bild av budgetföljsamheten sammantaget i kommunen. I 
samband med delårsrapport 1 under våren presenteras en helårsprognos för 2017. Den ger en 
vägledning om de ekonomiska förutsättningarna 2017 som sedan bättre kan ge ett stöd för 
bedömningar om nya utgifter framöver.  

För att göra rätt prioriteringar utifrån en helhetsbild samlar kommunen huvuddelen av 
besluten kopplat till finansiering av ny och befintlig verksamhet i sin budgetprocess under 
våren. I den processen bereds utmaningar, idéer och behov som arbetats fram för 
ställningstagande och beslut i politiken. Att samla ihop budgetrelaterade frågor istället för att 
lyfta varje fråga som enskilt ärende är ett rationellt tillvägagångssätt utifrån den komplexitet 
och mångfasetterade verksamhet en kommun har att hantera. I vissa fall krävs genom 
tilläggsbudget i specifikt ärende en snabbare hantering och ett avsteg från den vedertagna 
modellen. Avsteg under ett verksamhetsår är i allt väsentligt kopplat till pågående 
investeringsprojekt, men kan i några undantagsfall också röra driftsbudgeten. Detta ärende är 
inte av sådan karaktär att ett akutomhändertagande av nämndens utmaning behöver avgöras i 
ett särskilt ärende till kommunfullmäktige. Utifrån nämndens storlek och ekonomiska 
omslutning torde ledning och styrning inom nämnden kunna parera ekonomiska utmaningar 
av denna omfattning. Det är också i nuläget oklart hur den sammantagna bedömningen är 
kopplat till en delad kostorganisation i kommunen då begäran delvis är kopplad till interna 
intäkter mellan barn och utbildning och socialförvaltningen.  

Förvaltningen föreslår därför att detta ärende antingen bereds inom ordinarie budgetprocess, 
enligt vad som beskrivs i ärendebeskrivning nedan eller om en skyndsammare hantering anses 
mer ändamålsenlig efter att den ekonomiska lägesbilden rapporterats i delårsrapport 1 
innevarande år. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn och utbildningsnämnden 
Kommundirektör 
Ekonomichef 

Handläggare 



T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2017-03-06  Sida 3 av 3 

Dnr 

Jörgen Hansson 
Ekonomichef 









SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-04-06 § 069 2017/007 13 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Barn- och utbildningsnämnden, begäran om 
kompensation för fler elever i fritidshemmen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att begäran om medel för fler elever än 
budgeterat i fritidshemsverksamheten bereds inom ramen för kommunens 
ordinarie budgetprocess för budget 2018 och om avvikelser mot budget 
identifieras i den ekonomiska uppföljningen under innevarande år ska 
nämnden påbörja arbete med handlingsplaner så att en budget i balans 
redovisas utgången av 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden begär i beslut 2017-02-22, § 15 
kompensation för 64 fler elever i fritidshemsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-22, § 15 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-06 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-03-15, § 065 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15 § 065 2017/007 8 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Barn- och utbildningsnämnden, begäran om 
kompensation i driftbudget 2017 för fler barn än 
budgeterat i fritidshemsverksamheten 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att begäran om 
medel för fler elever än budgeterat i fritidshemsverksamheten bereds inom 
ramen för kommunens ordinarie budgetprocess för budget 2018 och om 
avvikelser mot budget identifieras i den ekonomiska uppföljningen under 
innevarande år ska nämnden påbörja arbete med handlingsplaner så att en 
budget i balans redovisas utgången av 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden begär i beslut 2017-02-22 § 15 kompensaton 
för 64 fler elever i fritidshemsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-22, § 15 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-06 



T J Ä N S TE S K RI V E LS E
2017-03-06 

Dnr KS 2017/007 
Kommunledningskontoret 

Till Kommunstyrelsen 

Barn och utbildning äskar kompensation i driftsbudget 
2017 för fler barn än budgeterat i fritidshemsverksamheten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att begäran om medel för fler elever 
än budgeterat i fritidshemsverksamheten bereds inom ramen för kommunens ordinarie 
budgetprocess för budget 2018 och om avvikelser mot budget identifieras i den ekonomiska 
uppföljningen under innevarande år ska nämnden påbörja arbete med handlingsplaner så att 
en budget i balans redovisas utgången av 2017.  

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden begär i beslut 2017-02-22 § 15 kompensaton för 64 fler elever i 
fritidshemsverksamheten.  

Ärende 
Kommunens resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna för förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieutbildning. Modellerna kompenserar för 
rörliga kostnader. Prognostiserat antal invånare i olika åldersklasser utgör grunden i 
modellerna inom barn och utbildning. Faktiskt utfall 2016-12-31 utgör basen. Därefter 
används Regionförbundets tillväxttakt för bedömning av framtida invånarantal. Denna 
modifierade modell innebär att verksamheterna tilldelas medel i förskott, d.v.s. utifrån 
invånarantal 31/12-2018 istället för som tidigare utifrån ett genomsnitt över två läsår. Andelen 
av befolkningen som nyttjar förskola och fritidshem korrigerar beräknat invånarantal i 
aktuella åldersgrupper för att få efterfrågan. Inom förskoleklass, grundskola och 
gymnasieskola antas hela befolkningen i åldersgrupperna vara i verksamheten. Modellen 
innebär också att justering av mer och/eller mindre invånare i olika åldersklasser sker en gång 
årligen i samband med budgetarbetet. Modellen innebär också att stor restriktivitet råder 
under löpande budgetår vad gäller tilläggsanslag i driften.   

I kommunallagen framgår att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sina 
verksamheter, vilket i grunden handlar om att den årliga budgeten som kommunfullmäktige 
beslutar om skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Eftersom ofta behoven i 
den kommunala verksamheten överträffar den ekonomiska ram som genereras via uttaget av 
skatt och avgifter krävs en gemensamt beslutad budgetprocess som bereder helhetens 



T J Ä N S T E S K R I V E L S E
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Dnr KS 2017/007 

sammantagna utmaningar inför det årligt återkommande budgetbeslutet. 

Landets kommuner står inför en högre grad av osäkerhet och lägre skatteunderlagstillväxt 
kommande år enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL).  

När vi analyserat det fina ekonomiska resultatet 2016 kommer vi troligen dels få en bild av en 
effektiv och ändamålsenlig verksamhet och dels en bild av stora driftsbidrag från Staten och 
då framförallt Migrationsverket. Dessa bidrag från staten är temporära i sin karaktär och 
kommer successivt minska kommande år. Resultatet för 2016 beror således delvis på 
temporära medel i form av driftsbidrag från staten. Vi behöver av det skälet vara försiktiga 
med nya utgifter, så att vi även kan bära dessa nya kostnader när statsbidragen minskar. Av 
det skälet behöver vi få en säkrare bild av budgetföljsamheten sammantaget i kommunen. I 
samband med delårsrapport 1 under våren presenteras en helårsprognos för 2017. Den ger en 
vägledning om budgetföljsamheten för 2017.  

För att göra rätt prioriteringar utifrån en helhetsbild samlar kommunen huvuddelen av 
besluten kopplat till finansiering av ny och befintlig verksamhet i sin budgetprocess under 
våren. I den processen bereds utmaningar, idéer och behov som arbetats fram för 
ställningstagande och beslut i politiken. Att samla ihop budgetrelaterade frågor istället för att 
lyfta varje fråga som enskilt ärende är ett rationellt tillvägagångssätt utifrån den komplexitet 
och mångfasetterade verksamhet en kommun har att hantera. I vissa fall krävs genom 
tilläggsbudget i specifikt ärende en snabbare hantering och ett avsteg från den vedertagna 
modellen. Avsteg under ett verksamhetsår är i allt väsentligt kopplat till pågående 
investeringsprojekt.  

Befolkningsförändringar har fångats i kommunens budgetprocess för budget 2018. För 2017 
föreslås Barn och utbildningsnämnden noggrant följa den ekonomiska utvecklingen inom sin 
nämnd och om avvikelser mot budget identifieras kommunicera detta i samband med den 
ekonomiska rapporteringen till kommunstyrelsen i maj. Om ekonomiska avvikelser bedöms 
uppkomma under 2017 ska nämnden omgående påbörja arbete med handlingsplaner så att en 
budget i balans redovisas vid utgången av 2017.  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn och utbildningsnämnden 
Kommundirektör 
Ekonomichef 

Handläggare 
Jörgen Hansson 
Ekonomichef  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 15 2017/010 5 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 
2017-02-28 
KS 

Ekonomi – Bokslut/Verksamhetsberättelse 2016 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna bokslut och verksamhetsberättelsen 2016 (se bilaga). 
Föreslå Kommunstyrelsen att bevilja kompensation för 64 fler elever än 
budgeterat på fritidshemmen. 

Förslag till beslut  
Arbetsutskottet beslutade att godkänna lämnad information och att ärendet 
återkommer för beslut i nämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämndens verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2016 ska inlämnas 
till ekonomikontoret senast den15 februari. Dokumentet skall omfatta 
nämndens ekonomiska resultat, verksamhetens måluppfyllelse, nämndens 
uppfyllelse av kommunens övergripande mål, personal och samt 
sifferredovisning på delprogramsnivå och nyckeltal.  
Nämndens bokslut samt de olika verksamheternas kvalitetsredovisningar 
och särskilda uppföljningar utgör underlag för verksamhetsberättelsen.  
Nämnden har möjlighet att revidera redovisningen efter sammanträdet 
2016-02-22. 
Tf. förvaltningschefen visar en power point presentation som hon kommer 
att använda för redovisning till budgetberedningen fredag 24 februari. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 13 
Bokslut/Verksamhetsberättelse 2016  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår nämnden att godkänna bokslut och 
verksamhetsberättelsen 2016. 
Samt föreslå Kommunstyrelsen att bevilja kompensation för 64 fler elever 
än budgeterat på fritidshemmen. 
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Handläggare 
Rose-Marie Moberg 
0370-678149 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som 
inte är slutbehandlade, april 2017 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska vid april- och oktober-
sammanträdet redovisas de motioner och medborgarförslag, vilkas 
beredning då inte fullföljts. 

Redovisning: 

1. Motion – Körkortsutbildning på Fenix

Av fullmäktigeledamöterna Allan Ragnarsson (M), Jenny Larsen
(KD) och Thore Ohlsson (FP) väckt motion daterad 2013-10-27 med
förslag att kostnadsfri körkortsutbildning införs på Fenix.
 (Dnr 2013/225) 
_ _ _ _ _ _ _

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade motionen 2017-02-14, § 048 
och beslutade 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. 

2. Motion – Bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats!

Av fullmäktigeledamoten Stefan Ottosson (KD) väckt motion daterad
2014-08-31 med förslag att kommunen bygger ett hopptorn vid
Hjortsjöns badplats.
(Dnr 2014/210)
_ _ _ _ _ _ _

Motionen behandlas vid dagens sammanträde.
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3. Motion – Barnomsorg på obekväma tider (”Nattis”)

Av fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) väckt motion 2015-02-
24 med förslag att Vaggeryds kommun tillser att barnomsorg finns
tillgänglig även på obekväma tider. Kommunens barnomsorg ska
finnas tillgänglig när behov finns.
(Dnr 2015/071)
_ _ _ _ _ _ _

Motionen har remitterats barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

4. Medborgarförslag – Utöva tillsyn och lös in strandområden
i Vaggeryds samhälle

Ett medborgarförslag har inlämnats den 26 april 2015 med förslag att
Vaggeryds kommun ska utöva tillsyn och lösa in sådana markområden
i Vaggeryds samhälle, som enligt gällande regelverk ska vara
allmänrättsligt tillgängliga.
(Dnr 2015/145)
_ _ _ _ _ _ _

Medborgarförslaget har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott
där man beslutat att uppdra till Lantmäteriet eller motsvarande
kompetens att utreda förutsättningar för att lösa in detaljplanerad
allmän platsmark längs Hjortsjöns strandområde.

5. Medborgarförslag – Skolbarnens säkerhet

Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 2015-04-29 med förslag
att Vaggeryds kommun säkrar upp de platser man från kommunens
sida bestämt att skolbussarna ska hämta upp skolbarnen, genom att
bl.a. märka upp platserna på landsbygden likt det Jönköpings kommun
har gjort. Alternativt hämtar barnen vid varje hus.
(Dnr 2015/159)
_ _ _ _ _ _ _

Medborgarförslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden
och tekniska utskottet för yttrande. Tekniska utskottet har beslutat
2015-09-22 § 077 att inte lämna några synpunkter på förslaget, med
hänvisning till att det är barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde.
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6. Medborgarförslag – Vindkraftsplan

Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 2016-01-19 med förslag 
att kommunfullmäktige beslutar: 
- Att tydligt redovisa kommunens ställningstagande i 

vindkraftsfrågan genom en plan som också beskriver de olika 
projekten. 

- Redovisa var vindkraftsbolagen geografiskt planerar de 
vindkraftsparker som kommunen har vetskap om. 

- Öppet redovisa kommunens syn på det regelverk som idag styr 
vindkraftsprojekten. 

- Att sedan i förlängningen också ta fram en korrekt vindkraftplan, 
som också beskriver utbyggnaden ur ett samhällsperspektiv, dvs., 
nytta, livslängd, resp. projekts energitillförsel gentemot 
kommunens nuvarande elkonsumtion m.m. 

(Dnr 2016/020) 
_ _ _ _ _ _ _ 

Medborgarförslaget har behandlats på kommunstyrelsens arbetsutskott 
där man beslutat att vindkraftsgruppen ska startas upp igen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag 
att upphandla konsultuppdrag för upprättande av en vindbruksplan. 

7. Motion – Bostadsområde söder om Byarum

Av fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (V) väckt motion  
2016-04-22 med förslag att man så fort som möjligt startar arbetet 
med en detaljplan för ett bostadsområde söder om Byarum i höjd med 
Byarums Hembygdsgård. 
(Dnr 2016/096) 
_ _ _ _ _ _ _  

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret för yttrande. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen och gett 
kommundirektören i uppdrag att ta upp förhandling med markägaren 
för ett köp av markområdet. 
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8. Motion – Sex timmars arbetsdag på prov

Av fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) väckt motion
2016-06-27 med förslag att:

- Vaggeryds kommun genomför ett test av sex timmars arbetsdag
med bibehållen lön på ett av kommunens äldreboenden under ett år 
med start 2017. 

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

(Dnr 2016/144) 
_ _ _ _ _ _ _  

Motionen har remitterats till socialnämnden och kommunlednings-
kontorets personalenhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 
ärendet 2016-12-09, § 223 och återremitterade det till socialnämnden 
för att reda ut konsekvenserna och att de kan rymmas inom 
socialnämndens budget. 

9. Motion – Ny upphandlingsmodell

Av fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) väckt motion
2016-06-30 med förslag att Vaggeryds kommun inför en
upphandlingsmodell som säkerställer att våra upphandlingar inte
används för Social dumping exempelvis Vita jobb-modellen och att
uppföljning görs för att säkerställa efterlevnaden av våra
upphandlingar.
(Dnr 2016/153)
_ _ _ _ _ _ _

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret för yttrande.
Kommunstyrelsen behandlade motionen 2017-03-01, § 049 och
beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott
för fortsatt beredning.
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10. Motion – Ställplatser för husbil i Vaggeryds kommun

Av fullmäktigeledamoten Gunilla Otterberg (M) väckt motion
2016-10-31 med förslag att centrala ställplatser för husbil ska tas fram
i Vaggeryd och Skillingaryd.
(Dnr 2016/234)
_ _ _ _ _ _ _

Motionen har remitterats till tekniska utskottet och kultur- och
fritidsnämnden för yttrande. Yttrande har lämnats av tekniska
utskottet 2017-01-31, § 006.

11. Medborgarförslag – Anordna en hundrastgård i
Skillingaryd och Vaggeryd

Ett medborgarförslag har inlämnats den 12 november 2016 med
förslag att anordna en hundrastgård i Skillingaryd och Vaggeryd på
lämplig plats,
(Dnr 2016/236)
_ _ _ _ _ _ _

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska utskottet för yttrande.
Tekniska utskottet har behandlat förslaget 2017-04-04, § 033 och
kommunstyrelsen kommer att behandla det 2017-05-18.

12. Motion – Gratis WiFi till äldreboenden i kommunen

Av fullmäktigeledamoten Atcha Adinda (L) väckt motion
2017-01-02 med förslag att alla äldreboenden ska ha gratis WiFi.
(Dnr 2017/015)
_ _ _ _ _ _ _

Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande.
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13. Motion – Lokalisering av Småland Miljö ABs
återvinningsanläggning

Av fullmäktigeledamöterna Kenth Williamsson (S) och Kenneth
Åberg (S) väckt motion 2017-01-11 med förslag att:
- Vaggeryds kommun meddelar Småland Miljö AB att kommunen

vill se en annan plats för företagets verksamhet än den nuvarande. 

- I samarbete med företaget, Länsstyrelsen och räddningstjänsten 
finna en ny logistiskt lämplig plats på betryggande avstånd från 
tätort. 

(Dnr 2017/022) 
_ _ _ _ _ _ _  

Motionen har remitterats till tekniska utskottet, miljö- och 
byggnämnden och räddningstjänsten för yttrande. Miljö- och 
byggnämnden har yttrat sig 2017-03-28, § 64. 

14. Medborgarförslag – Hastighetsbegränsade åtgärder på
Bondstorpsvägen

Ett medborgarförslag har inlämnats den 4 januari 2017 med förslag att
anordna någon form av hastighetsbegränsad åtgärd på
Bondstorpsvägen. Anledningen är att det finns många barnfamiljer
längs med Bondstorpsvägen och vägen är i princip helt rak och
inbjuder till högre hastigheter än tillåtet.
(Dnr 2017/016)
_ _ _ _ _ _ _

Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut, som sedan ska delges
kommunfullmäktige.

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska utskottet för
upprättande av förslag till svar till kommunstyrelsen.
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15. Medborgarförslag – Instifta ett tillgänglighetspris

Ett medborgarförslag har inlämnats daterad 11 januari 2017 med
förslag att Vaggeryds kommun instiftar ett Tillgänglighetspris för att
uppmuntra de som ökar tillgängligheten för de handikappade
medborgarna och andra som t.ex. är rörelsehindrade.
(Dnr 2017/021)
_ _ _ _ _ _ _

Medborgarförslaget har remitterats till socialnämnden,
tillgänglighetsrådet för yttrande.

16. Medborgarförslag – Övergångsställe i närheten av Götafors
skola

Ett medborgarförslag har inlämnats den 20 januari 2017 med förslag
att kommunen sätter tillbaka övergångsskyltarna vid Götafors skola
och adderar till smarta skyltar som signalerar om någon befinner sig
på eller i närheten av övergångsstället.
(Dnr 2017/031)
_ _ _ _ _ _ _

Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut, som sedan ska delges
kommunfullmäktige.

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska utskottet för
upprättande av förslag till svar till kommunstyrelsen. Tekniska
utskottet har behandlat ärendet 2017-04-04, § 034 och
kommunstyrelsen kommer att behandla det 2017-05-18.

17. Motion – Utveckla kulturhelgen

Av fullmäktigeledamoten Christer Sandén (KD) väckt motion daterad
2017-02-27 med förslag att kommunen tillför Kulturhelgen de årliga
90 tkr, som tillförs Smålands kulturfestival, för att dels kunna ha
Kulturhelgen varje år och dels för att utveckla projektet så att ännu
fler kan både medverka på och besöka Kulturhelgen.
(Dnr 2017/076)
_ _ _ _ _ _ _

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och
kommunledningskontoret för yttrande.
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18. Motion – Höj trafiksäkerheten för gående genom
”blinkande” övergångsställe vid Storgatan i Skillingaryd

Av fullmäktigeledamoten Bengt Staude (M) väckt motion daterad
2017-03-13 med förslag att kommunfullmäktige beslutar utreda
förutsättningarna för att höja trafiksäkerheten för gående vid Storgatan
i Skillingaryd och sedan utformar ett säkert övergångsställe.
(Dnr 2017/078)
_ _ _ _ _ _ _

Motionen har remitterats till tekniska utskottet för yttrande.

19. Motion – Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten

Av fullmäktigeledamoten Bengt Staude (M) väckt motion daterad
2017-03-13 med förslag att kommunfullmäktige beslutar om att ge
barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och presentera
kvalitetsmål för skolskjutsverksamheten. Mål som sedan bör
fastställas av kommunfullmäktige.
(Dnr 2017/079)
_ _ _ _ _ _ _

Motionen har remitterats till tekniska utskottet och barn- och
utbildningsnämnden för yttrande.

20. Motion – Utbyggnad av gång- och cykelväg från
Götaforsvägen – storgatan i Vaggeryd, med gång- och
cykelbro över Lagan

Av fullmäktigeledamöterna Robert Alkemark (S), Tuula Ingner (S),
Anna Karin Slunge (S) och Kenneth Åberg (S) väckt motion daterad
2017-03-15 med förslag att:
- kommunen förlänger nuvarande gång- och cykelväg från

Götaforsvägens utfart mot Storgatan till vägen mot Friluftsgården, 
vilket innebär att en bro byggs parallellt med den befintliga bilbron 
över Lagan. 

- kommunen förlänger Ellen Nybergs promenad så att den mynnar ut 
på vägen till Friluftsgården. 

(Dnr 2017/097) 
_ _ _ _ _ _ _  

Motionen har remitterats till tekniska utskottet för yttrande. 
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21. Medborgarförslag – Pumptrack i Vaggeryd

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-02-27 med förslag att en
pumptrack anordnas i Vaggeryd.
(Dnr 2017/066)
_ _ _ _ _ _ _

Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och besvarande.

Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för
upprättande av förslag till svar till kommunstyrelsen.

22. Medborgarförslag – Gatubelysning utmed Smedjegatan
från vägbulan i Fåglabäck till Attila

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-02-15 med förslag att
anordna gatubelysning utmed Smedjegatan från vägbulan i Fåglabäck
till Attila. Detta eftersom delning mellan gång/cykelbanan på sträckan
endast består av linjemarkering i vägbanan.
(Dnr 2017/055)
_ _ _ _ _ _ _

Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och besvarande.

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska utskottet för
upprättande av förslag till svar till kommunstyrelsen.

23. Medborgarförslag – Sänk hastighetsbegränsningen från 50
km till 40 km inom Bondstorps tätort

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-20 med förslag att
kommunfullmäktige beslutar om att den nuvarande
hastighetsbegränsningen 50 km sänks till 40 km på vägarna inom
Bondstorps tätort med undantag av sträckningen förbi skolan som
förblir 30 km.
(Dnr 2017/085)
_ _ _ _ _ _ _

Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och besvarande.

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska utskottet för
upprättande av förslag till svar till kommunstyrelsen.
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24. Medborgarförslag – Placering av postbrevlåda

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-17 med förslag att
kommunfullmäktige beslutar om placering av postbrevlåda så att det
går att köra intill den med bil och lägga på försändelser. Detta för att
underlätta för de som har problem med att gå.
(Dnr 2017/083)
_ _ _ _ _ _ _

Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och besvarande.

25. Medborgarförslag – Åtgärda arbetsmiljöproblemet på
Fågelforsskolan 6-9

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-23 med förslag att
kommunfullmäktige beslutar att nödvändiga medel ska avsättas till att
omedelbart åtgärda de brister som arbetsmiljöverket har påtalat
avseende ventilationen/inomhusklimatet på fågelforsskolan 6-9.
(Dnr 2017/091)
_ _ _ _ _ _ _

Medborgarförslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden
och kommunledningskontorets fastighetsenhet för yttrande.

26. Medborgarförslag – Erbjud fritidsverksamhet i Åker och
Svenarum

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-27 med förslag att
kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska erbjuda
fritidsverksamhet i Åker och Svenarum.
(Dnr 2017/096)
_ _ _ _ _ _ _

Medborgarförslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden
för yttrande.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 045 2017/006 36 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Val av ny ersättare i socialnämnden för återstående del 
av mandatperioden 2015-2018  
(fyllnadsval efter Maj-Britt Johansson (S)) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Maj-Britt Johanssons avsägelse av

uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

2. Ny ersättare i socialnämnden utses vid kommande sammanträde med
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet 
Maj-Britt Johansson (S), Eckersholm 3, 567 91 Vaggeryd har lämnat in en 
skrivelse daterad 14 mars 2017 där hon avsäger sig uppdraget som ersättare 
i socialnämnden på grund av nedsatt syn. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maj-Britt Johansson (S) 

14.
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