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Godkännande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommande ärenden: 
- Information från personalchefen 

Rekrytering av ny kommundirektör för Vaggeryds kommun 
Rekrytering av förvaltningschef för elverket tillika VD för  
Vaggeryds Energi AB 

- Köpekontrakt – Köp av fastigheten Morarp 2:157 Hok, Vaggeryds 
kommun 

Övriga frågor 
- Information från årsstämma med BGR 
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Kommunstyrelsens mål 2018 – workshop 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet uppdrar till en mindre arbetsgrupp bestående av Gert 
Jonsson, kommunstyrelsens ordförande och Kenth Williamsson, 
kommunstyrelsens vice ordförande att utifrån dagens prioritering, gå 
igenom tidigare nämndmål och se om de behöver ändras/ tas bort/ 
kompletteras (Som stöd i arbetet utses två tjänstemän, Torbjörn Åkerblad, 
kanslichef samt Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare). 
 
Arbetsutskottet arbetar vidare med den prioritering som inte blev klar 
i ett extra insatt sammanträde, direkt efter nästa kommunstyrelse-
sammanträde 10 maj.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Som en del av budgetarbetet inför 2018 behöver kommunstyrelsen ta fram 
vilka prioriteringar av kommunfullmäktiges övergripande mål som skall 
gälla under 2018, samt vilka mål som kommunstyrelsen formulerar i detta 
syfte.  
 
Målarbetet inför 2018 sker i år i workshop och dialogform, med utgångs-
punkten att det är sista året på mandatperioden och därmed blir de mål som 
redan är satta för 2016 och 2017 utvärderade i relation till vilka mål som bör 
gälla 2018. Kommunstyrelsens mål föreslås till beslut i kommunstyrelsen 7 
juni. Beslutet skall sedan ingå i Vaggeryds kommuns strategiska plan och 
budget som antas i kommunfullmäktige 26 juni. 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Räddningschef Fredrik Björnberg redogör för förslag till budgetanpassning 
enligt direktiv på 3 % inför budgetberedningen och förslag till 
räddningstjänstens prioriterade mål 2018. 
 
Kommundirektören redogör för förslag till budgetanpassning för 
kommunledningskontorets verksamhet enligt direktiv på 3 % inför 
budgetberedningen. 
 
 
 
 forts. 
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Resultat av dagens workshop: 
Av kommunfullmäktiges 10 övergripande mål föreslås för 2018 att: 
Prioritering skall ske av mål 1,3 och 8 

Mål 1. Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och 
verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. 
Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka 
bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser. 

Mål 3. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen. 
Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag. 

Mål 8. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen. 
 
Kommunstyrelsens prioritering av resterande kommunfullmäktigemål sker 
vid ett extra kommunstyrelsens arbetsutskott, i anslutning till 
kommunstyrelsen 10 maj. 
 
En arbetsgrupp arbetar vidare med underlaget inför redovisning och vidare 
bearbetning på kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj. 
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Fastighetsenheten – Information om pågående projekt 

Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottets beslutar att byggnaden gällande Hok skola ska placeras

på den inköpta fastigheten Morarp 2:157 

2. I övrigt godkänner arbetsutskottet lämnad information.

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetschefen ska vid två tillfällen, en gång på våren och en gång på 
hösten, informera kommunstyrelsens arbetsutskott om den allmänna 
verksamheten inom fastighetsenheten. 

Följande informeras/redovisas vid dagens sammanträde: 
• Avstämning Familjecentralen
• Avstämning Hjortsjöpaviljongen
• Läget angående Hok skola

Handlingar klara 2017-04-10
Inlämnat anbud 2017-04-27
Tilldelning 2017-04-28
Byggstart 2017-05-08
Färdigställande 2017-08-14

Byggnadens placering diskuteras
Arbetsutskottet gav 2017-02-14, § 049 kommunledningskontoret i
uppdrag att förvärva Morarp 2:157 som ägs av Svenska Kyrkan.

Arbetsutskottet beslutar att byggnaden ska placeras på den inköpta
fastigheten Morarp 2:157.

• Läget angående Bullerbyn
• Läget angående Ramavtal fr.o.m. 2017-06-01, vilka som är klara och

vilka som pågår
• Läget angående solceller

forts. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 § 081 2017/113 6 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Övrig information från fastighetsenheten 
- Fastigheten i Hok, f d brandstationen (vad händer) 
- Bondstorps skola, pågår enligt plan 
- Mattorna på Fenix. De är bytta. 
- Läget Metrias kontor. Fastighetsenheten kommer att teckna avtal. 
- OVK, besiktningar med extern konsult pågår 
- Byte av fönster i Svenarum och Hok 
- Byte av högstadieskolans tak, Hjortsjöskolan, papp 
- Apotekets gamla lokaler 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över ärenden som ska redovisas, daterad 2017-04-11 
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Information från personalchefen 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottets beslutar att eftersom kommunstyrelsen är ansvarig för 

tillsättning av förvaltningschefer och utifrån delegation av 
kommunfullmäktige har att bevaka intresset som helägare av 
Vaggeryds Energi ska kommunstyrelsen ha ansvaret för 
rekryteringsprocessen för ny förvaltningschef för Vaggeryds Elverk och 
VD för Vaggeryds Energi AB. Rekryteringsprocessen ska ske i nära 
samråd med elverksstyrelsen och styrelsen i Vaggeryds Energi AB. 

 
2. I övrigt godkänner arbetsutskottet lämnad information. 
 
Rekrytering av ny kommundirektör för Vaggeryds kommun 
Personalchef Åsa Öhrn informerar om rekryteringen av ny kommundirektör.  
Rekryteringsarbetet har genomförts av Experis. Två kandidater har varit på 
första intervjuer varav en valde att återta sin ansökan efter tester och 
djupintervjuer. 
Förslaget är nu att tillsätta Annika Hedvall som kommundirektör för 
Vaggeryds kommun. 
Personal och facklig företrädare har varit delaktiga i rekryteringsprocessen 
och lämnat sina synpunkter angående tillsättningen. 
 
 
Rekrytering av förvaltningschef för elverket tillika VD för 
Vaggeryds Energi AB 
Förvaltningschefen för elverket tillika VD för Vaggeryds Energi AB har 
valt att avsluta sin anställning.  
Ordförande Gert Jonsson (M) lyfter frågan om hur rekryteringen ska 
hanteras. 
Arbetsutskottet diskuterar frågan. 
 
Arbetsutskottets beslutar att: 
Eftersom kommunstyrelsen är ansvarig för tillsättning av förvaltningschefer 
och utifrån delegation av kommunfullmäktige har att bevaka intresset som 
helägare av Vaggeryds Energi ska kommunstyrelsen ha ansvaret för 
rekryteringsprocessen för ny förvaltningschef för Vaggeryds Elverk och  
VD för Vaggeryds Energi AB. Rekryteringsprocessen ska ske i nära samråd 
med elverksstyrelsen och styrelsen i Vaggeryds Energi AB. 
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Projekt – Från förskola till jobb 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget att tillsätta en projektledare 

under två år som ansvarar för utvecklandet av projektet ”Från förskola 
till jobb”. 

2. Kommunstyrelsen garanterar finansieringen av projektledarens 
anställning som beräknas kosta 1000 tkr om året. 

3. Syftet med projektet är att ta fram ett koncept för samverkan arbetsliv-
skola i perspektivet förskola till jobb. Projektet skall utgå från ledande 
branscher i kommunen och ta fram förslag på olika former av 
stimulansåtgärder som genom teman, utbildningar, vägledning, 
anställningar leder till varaktiga jobb i kommunen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen remitterade 2017-03-01 följande tre punkter 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. 

 
Föreligger barn- och utbildningsnämndens svar på remissen gällande 
samverkan skola-näringsliv med följande förslag till beslut: 
- Tillsätt medel till en projektledare under två år som ansvarar för 

utvecklandet av projektet ”Från förskola till jobb”. 
- Kommunstyrelsen bekostar projektledarens anställning och den 

beräknas kosta 1000 tkr om året. 
- Syftet med projektet är att ta fram ett koncept för samverkan arbetsliv-

skola i perspektivet förskola till jobb. Projektet skall utgå från ledande 
branscher i kommunen och ta fram förslag på olika former av 
stimulansåtgärder som genom teman, utbildningar, vägledning, 
anställningar leder till varaktiga jobb i kommunen.  

 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-01, § 053 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-04-10 
Presentation av projektet ”Förskola till jobb” 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, 
presenterar projektet ”Förskola till jobb”. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) sammanfattar diskussionen och föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektet och garantera 
finansieringen enligt förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 § 084 2016/208 10 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Ny förskola i Vaggeryds tätort 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
1. Bygga en förskola på angiven tomt Södra Park för fem avdelningar. 

Dessa ska ersätta de provisoriska avdelningarna på Petersborg och 
Fenix. På Fenix finns arbetsplatser för förskolechef, administratör och 
specialpedagoger som också ska ha arbetsplatser i nya förskolan. Den 
nya förskolan ska också innehålla tillagningskök. 

2. Medel för investeringen anslås ur barn- och utbildningsnämndens 
budget för förskoleutbyggnad 15 miljoner kronor och resterande 
beräknade 15 miljoner kronor anslås ur kommunstyrelsens 
investeringsbudget för ny högstadieskola i Vaggeryd. Total 
investeringsvolym beräknas till 30 miljoner kronor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 2016-09-28, § 83 att en ny 
förskola byggs i Vaggeryds tätort på föreslagen tomt, Södra park. Förskolan 
ska dimensioneras för 60 barn, ha möjligheter för omsorg på obekväm 
arbetstid samt administrativt centrum för förskolan.  
Nybyggnationen svarar mot det antal barn som går på förskolan i Fenix, 
exklusive de barn som förväntas gå i ny förskola i Hok, samt en ökning av 
kapaciteten med ca 30 barn. 
Fenix - De lokaler som idag är förskola på Fenix kunskapscentrum byggs 
om till lokaler för gymnasieskolan/Komvux. 
Hok - Bygg om nuvarande förskoleavdelningar till skol- och 
fritidshemslokaler utifrån de behov som finns i beslutade lokalplane-
utredningen. Bygg en ny större förskola på annan plats i Hoks samhälle. 
Förskolan ska dimensioneras för en utökning av förskoleplatser till ca 80 
barn. I projekteringen ska möjligheten för ett tillagningskök på förskolan 
beaktas. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-11-23, § 105 att återremittera ärendet till 
barn- och utbildningsnämnden för att få kostnadsberäkning, 
konsekvensbeskrivning på olika alternativ inom den investeringsram som 
kommunfullmäktige beslutat för skolans lokalplan. 
 
 
 forts. 
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Barn- och utbildningsnämnden har 2016-11-23, § 105 beslutat att  
en ny förskola byggs i Vaggeryds tätort på föreslagen tomt, Södra park. 
Förskolan ska dimensioneras för 60 barn, ha möjligheter för omsorg på 
obekväm arbetstid samt förutsättningar för förskolans centrala funktioner. 
Nybyggnationen svarar mot det antal barn som går på förskolan i Fenix, 
exklusive de barn som förväntas gå i en ny förskola i Hok, samt en ökning 
av kapaciteten motsvarande förväntat behov. 
Fenix. De lokaler som idag är förskola på Fenix kunskapscentrum byggs om 
till lokaler för gymnasieskolan/Komvux. 
 
Beräknad kostnad 24 000 tkr, varav 15 000 tkr finns i investeringsbudgeten 
och kostnader därutöver finansieras inom den investeringsram som 
Kommunfullmäktige beslutat för skolans lokalplan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30, § 013 att återremittera ärendet 
till barn- och utbildningsnämnden för att belysa behovet av antalet 
barnomsorgsplatser i Vaggeryds tätort, belysa arbetsmiljön för 
ledningspersonal och få frågan om behov av nattis besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Barn-och utbildningsnämndens beslut 2016-09-28, § 83 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 175 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-23, § 105 
Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2016-12-14, § 233 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-01-11, § 015 
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-01-30, § 013, att återremittera ärendet 
till barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-29, § 29 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat följande svar på återremissen: 
- Bygga en förskola på angiven tomt för fem avdelningar. Dessa ska 

ersätta de provisoriska avdelningarna på Petersborg och Fenix. På Fenix 
finns arbetsplatser för förskolechef, administratör och specialpedagoger 
som också ska ha arbetsplatser i nya förskolan. Tillägg och önskemål av 
tillagningskök för den nya förskolan. 

- Bygga Slättens förskola med en avdelning 
- Motionssvaret för barnomsorg på obekväm tid hanteras i separat 

ärende. 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 
Bygga en förskola på angiven tomt Södra Park för fem avdelningar. Dessa 
ska ersätta de provisoriska avdelningarna på Petersborg och Fenix. På Fenix 
finns arbetsplatser för förskolechef, administratör och specialpedagoger som 
också ska ha arbetsplatser i nya förskolan. Den nya förskolan ska också 
innehålla tillagningskök. 
Medel för investeringen anslås ur barn- och utbildningsnämndens budget för 
förskoleutbyggnad 15 miljoner kronor och resterande beräknade 15 miljoner 
kronor anslås ur kommunstyrelsens investeringsbudget för ny 
högstadieskola i Vaggeryd. Total investeringsvolym beräknas till 30 
miljoner kronor. 
 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till Gert Jonssons förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Revidering av marknadsplanen 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner revideringen av den gemensamma 

marknadsplanen för platsen Vaggeryds kommun med den redaktionella 
ändringen att ”Brist på rätt arbetskraft och kompetens” som finns under 
rubriken ”Vår plats svagheter” flyttas till rubriken ”Vår plats hot”. 

 
2. Kommunens ledningsgrupp har ansvaret att implementera 

marknadsplanen. 
 
3. Marknadsplanen delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen antog den gemensamma marknadsplanen för platsen 
Vaggeryds kommun 2013-09-11 § 132. Arbetet med marknadsplanen 
inleddes med visionsarbetet 2012. Visionen blev en grundplattform för det 
fortsatta arbetet med marknadsplanen.  
 
Sedan marknadsplanen antogs har kommunledningskontoret och Vaggeryds 
Näringslivråd tillsammans med andra aktörer på flera sätt arbetat med att 
profilera och bygga bilden av platsen Vaggeryds kommun – utifrån 
strategier i marknadsplanen. 
 
Under 2016 och 2017 har ett revideringsarbete av marknadsplanen gjorts. 
Revideringsarbetet inleddes med en workshop och SWOT-analys som 
genomfördes den 9 mars 2016. Företrädare från politiken, kommunens 
tjänstemän, näringslivet och föreningslivet var inbjudna och totalt deltog ca 
40 personer i arbetet med att titta på vår plats styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot. I januari 2017 gjordes en ny workshop om marknadsplanens 
innehåll med kommunstyrelsen och representanter från näringslivet.  
 
Uppdaterad SWOT och förtydligade delmål 
SWOT-analysen har uppdaterats utifrån det som framkommit vid de 
workshops som genomförts och delmålen har förenklats och förtydligats och 
kompletterats. Marknadsplanen innefattar nu tre delmål: 

• Platssymbolen – vår visuella identitet. 
• Berätta – jobba med storytelling. 
• Göra tillsammans – att söka samarbete och utveckla tillsammans 

 
 forts. 
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Även avsnittet som beskriver vilka indikatorer som ska utvärderas och följas 
upp utifrån marknadsplanens övergripande mål har uppdaterats. Dessa mått 
ska sedan implementeras i kommunens respektive näringslivsrådets 
ordinarie verksamhetsplaner. 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad marknadsplan 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-04 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår en redaktionell justering i planen genom att 
”Brist på rätt arbetskraft och kompetens” som finns under rubriken ”Vår 
plats svagheter” flyttas till rubriken ”Vår plats hot”. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår som tillägg i beslutet att kommunens 
ledningsgrupp har ett ansvar att implementera marknadsplanen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan godkänna revideringen av 
marknadsplanen med den redaktionella ändringen som föreslagits samt sitt 
tilläggsförslag och finner det bifallet. 
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Förvärv av aktier i Inera AB 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av 
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom 
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma 
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de 
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO 
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.  
 
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB 
har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och 
regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten 
breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till 
SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- 
och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att 
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. 
Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 
av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 
2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli 
delägare på samma villkor som landsting och regioner.  
 
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom 
ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med 
politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner 
samt tre tjänstemän.  
 
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och 
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna 
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg 
och samhällsbyggnad.  
 forts. 
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Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade 
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan 
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i 
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag 
är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  
 
Beslutsunderlag 
Missivbrev 2017-03-24 
Beslutsunderlag till kommunerna 
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1 
Anslutningsavtal, bilaga 2 
Aktieägaravtal, bilaga 3  
Bolagsordning, bilaga 4 
Ägardirektiv, bilaga 5 
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-11 
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Fiberföreningarna – Anslutningsavgift för inkoppling i 
ett senare skede 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa att ersättningen till kommunen 
fastställs till 30 000 kr per fastighet med en indexuppräkning enligt KPI. 
Indexuppräkningen påbörjas året efter det att anslutningsavgiften är erlagd 
av kommunen till respektive fiberförening.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att principiellt teckna fiberanslutning 
vid tomtgräns för ca. 106 fastighetsägare på landsbygden som inte skickat in 
intresseanmälan till respektive fiberförening. Orsaken till kommunens 
ställningstagande är att ge samtliga fastigheter på landsbygden möjlighet att 
i en framtid kunna bli inkopplad i fibernätet. Särskilt mot bakgrund av att 
servicen via befintligt telefonnät på landsbygden kan komma att försämras 
över tiden. De anslutningar som kommunen tecknat ska givetvis föras över 
till respektive fastighet när fastighetsägaren är villig att koppla in sig på 
fibernätet. Kostnaden vid övertagandet av anslutning i ett senare skede från 
kommunen måste fastställas av kommunstyrelsen. Förslag är att priset sätts 
till 30 000 kr per fastighet, med indexuppräkning enligt konsumentprisindex 
med början året efter anslutningsavgiften är erlagd av kommunen till 
respektive fiberförening. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-11 
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Revisionsrapport – Granskning av ansökan om 
ersättning från Migrationsverket 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsmarknadsenhetens svar 
daterad 2017-03-07 på revisionsrapporten och överlämna den till 
kommunens revisorer. Barn- och utbildningsnämndens och  
socialnämndens svar bifogas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en 
granskning av ersättning från Migrationsverket. I samband med 
granskningen har en rapport upprättats. I rapportens sammanfattning finns 
iakttagelser och rekommendationer. 
 
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten till 
kommunstyrelsen för synpunkter. Revisorerna har även lämnat rapporten till 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för synpunkter. 
 
Arbetsmarknadsenheten har upprättat ett svar på revisionsrapporten daterad 
2017-03-07. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Granskning av ansökan om ersättning från 
Migrationsverket 
Kommunens revisorer, Missiv daterad 24 januari 2017 
Barn- och utbildningsnämndens svar till revisorerna 2017-02-22, § 20 
Socialnämndens svar till revisorerna 2017-03-14, § 14 
Arbetsmarknadsenhetens remissvar daterad 2017-03-07 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-07 
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Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordnings-

förbundet Södra Vätterbygden avseende verksamhetsåret 2016. 
 
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen i Samordningsförbundet 

Södra Vätterbygden ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för räkenskapsåret 2016. Till de 
lyckade projekten som lyfts i årsredovisningen hör projektet 200 i praktiken 
som hjälpte många ungdomar i Vaggeryds kommun att komma i praktik och 
arbete. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns att 
förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv brev daterad 2017-03-21 
Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet södra Vätterbygden 
Revisionsberättelse för år 2016 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-05 
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Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Regementsheden 
Skillingaryd 
 
Arbetsutskottets beslut 
Årsredovisningen ska kompletteras med uppgifter om antalet betalande 
besökare på Miliseum under 2016 till kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen 

Regementsheden Skillingaryd för räkenskapsåret 2016. 
 
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för Stiftelsen 
Regementsheden Skillingaryd för räkenskapsåret 2016.  
 
Med hjälp av Tidsbrons programverksamhet har antalet besökare ökat 
markant. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv brev daterad 2017-03-17 
Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd 
Revisionsberättelse för år 2016 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att årsredovisningen kompletteras 
med uppgifter om antalet betalande besökare på Miliseum under 2016 till 
kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag med tillägget att årsredovisningen kompletteras med uppgifter om 
antalet betalande besökare på Miliseum under 2016 till kommunstyrelsens 
sammanträde och finner det bifallet. 
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Smålands Turisms verksamhetsplan 2018-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att inte ge något yttrande på Smålands Turisms  
verksamhetsplan 2018-2020 med budget för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun är tillsammans med Region Jönköpings län och övriga  
kommuner i länet ägare till Smålands Turism AB (556201-9652). Förslag  
till verksamhetsplan för 2018-2020 med budget för 2018 har tagits fram.  
Förslaget ska behandlas i Region Jönköpings län och i kommunerna för att  
beslutas på bolagsstämman den 2 juni 2017. 
Verksamhetsplanen beskriver hur Smålands Turism ska prioritera och  
bedriva sin verksamhet under perioden. Grunden för detta är de  
övergripande planer som finns framtagna på nationell och regional nivå, till  
exempel Nationell strategi för Svensk besöksnäring, Region Jönköpings läns  
vision om ett bra liv i en attraktiv region och Regional Utvecklingsstrategi  
(RUS), samt de ägardirektiv som gäller för Smålands Turism. 
 
Beslutsunderlag 
Smålands Turisms förslag till verksamhetsplan 2018-2020 
Förslag till budget för Smålands turism 2018 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-07 
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Flytt av upprättande och antagande av detaljplaner 
från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås anta förslag om att följande delegeringar från 
kommunfullmäktige flyttas från miljö- och byggnämnden till 
kommunstyrelsens reglemente: 
- anta, ändra eller upphäva detaljplan då bestämmelserna om enkelt 

planförfarande får tillämpas enligt 5 kap plan- och bygglagen, 
- anta, ändra eller upphäva detaljplan som inte är av stor vikt eller har 

principiell betydelse enligt 5 kap plan- och bygglagen. Nämnden har 
rätt att förlänga detaljplaners genomförandetid. 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Den parlamentariska gruppen har berett frågan om framtagande av 
detaljplaner och ser bland annat en ökad tydlighet i att detta strategiska 
arbete både uppdras och beslutas av kommunstyrelsen, i de fall en detaljplan 
inte av principiella skäl ska beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Som myndighetsnämnd baserar miljö- och byggnämnden många av sina 
beslut på just detaljplaner. Genom ändringen skiljs instanserna åt. Följden 
blir att miljö- och byggnämnden istället blir remissinstans i framtagandet av 
detaljplaner. 
 
Parlamentariska gruppen föreslår att berörd del under miljö- och 
byggnämndens reglemente, rubrik 1.2 Delegering från kommunfullmäktige 
flyttas till kommunstyrelsens reglemente, § 9 Delegering från 
kommunfullmäktige. 
 
I föreslagen organisation framhåller den parlamentariska gruppen vikten av 
samarbete mellan förvaltningarna kring PBL. På förvaltningssidan kommer 
en risk- och konsekvensbedömning kring arbetsmiljö och handläggning att 
genomföras och inkluderas inför kommunstyrelsens hantering av ärendet. 
 
 
 forts. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-07 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten föredrar ärendet. Noteras att nytt 
underlag kommer att skickas ut till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag och finner det bifallet. 
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Program för uppföljning och insyn av verksamheter 
som utförs av privata utförare 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Program för uppföljning och 
insyn av verksamheter som utförs av privata utförare. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt en ändring i kommunallagen för varje 
mandatperiod anta ett styrdokument som fastställer hur kommunen säkrar 
uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.  
 
Dokumentet lägger fast uppföljningens syfte, samt former för uppföljning 
och insyn. Styrdokumentet fastställer ansvarsfördelning och anvisningar till 
nämnder. 
 
Programmet gäller alla verksamhetsområden som kommunen upphandlar.  
 
Beslutsunderlag 
Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata 
utförare 
Sammanställning av kommunal verksamhet som utförs av privata utförare, 
2017-04-10 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-07 
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Samråd – Detaljplan för del av Stödstorp 2:1 – 
Utökning av Västra Strand, Vaggeryds tätort, 
Vaggeryds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Abetsutskottet ställer sig positiva till förslaget till detaljplan för Stödstorp 
2:1 – Utökning av Västra Strand. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har sänt den aktuella detaljplanen på samråd, svar 
ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 21 april 2017. 
 
Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget till detaljplan. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv, miljö- och byggnämnden 2017-03-23 
Detaljplan för del av Stödstorp 2:1 – Utökning av Västra Strand, Vaggeryds 
tätort, Vaggeryds kommun, mars 2017 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-11 
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Remiss – Avgränsning för miljöbedömningen av  
den regionala transportplanen för Jönköpings län 
2018-2029 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet har inget att erinra mot avgränsning för miljöbedömning av 
den regionala transportplanen för Jönköpings län enligt samråds-
handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Jönköpings läns förväntas att under 2017 få regeringens uppdrag att 
upprätta en regional transportplan för Jönköpings län för åren 2018-2029. 
Planen ska avse investeringsåtgärder för i huvudsak det statliga vägnätet i 
Jönköpings län. Parallellt förväntas Trafikverket få motsvarande uppdrag för 
att upprätta den Nationella planen för investeringar på järnvägsnätet och det 
nationella stamvägnätet.   
 
I samband med att den regionala transportplanen upprättas ska Region 
Jönköpings län göra en miljöbedömning av den regionala transportplanen 
eftersom dess genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Den avgränsning som detta samråd avser syftar till att få en 
effektiv och verkningsfull besluts- och genomförandeprocedur med relevant 
och rimligt beslutsunderlag. Ett syfte är även att koncentrera 
miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivning till de miljöfrågor som 
har störst betydelse.  
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar för avgränsning av miljöbedömningen av den regionala 
transportplanen för Jönköpings län 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-07 
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Ansökan från VFG Utbildning om godkännande som 
huvudman för nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid VFG-Jönköping i Jönköpings 
kommun (32-2017:967) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag, att Vaggeryds kommun tillstyrker ansökan då denna inriktning inom 
transport och fordonsteknik inte finns i någon stor utsträckning i våra 
grannkommuner. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från VFG Utbildning AB om godkännande som huvudman för 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid VFG-Jönköping i 
Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-03-29, § 30 att 
kommunstyrelsen tillstyrker ansökan då denna inriktning inom transport och 
fordonsteknik inte finns i någon stor utsträckning i våra grannkommuner. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen2017-02-21 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-29, § 30 
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Ansökan från ThorenGruppen om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Jönköping i 
Jönköpings kommun (32-2017:883) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag, att Vaggeryds kommun inte tillstyrker ansökan då det inte tillför 
något nytt till Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-03-29, § 31 att 
kommunstyrelsen inte tillstyrker ansökan då det inte tillför något nytt till 
Vaggeryds kommun 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen2017-02-23 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-29, § 31 
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Ansökan från ThorenGruppen om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Thoren Business School Jönköping 
i Jönköpings kommun (32-2017:898) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag, att Vaggeryds kommun inte tillstyrker ansökan då det inte tillför 
något nytt till Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat 
ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business School 
Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019. 
 
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-03-29, § 32 att 
kommunstyrelsen inte tillstyrker ansökan då det inte tillför något nytt till 
Vaggeryds kommun 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen2017-02-27 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-29, § 32 
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Remiss – Handlingsprogram för räddningsinsatser mot 
oönskade händelser, räddningsnämnden Gislaved och 
Gnosjö kommuner 
 
Arbetsutskottets beslut 
Vaggeryd kommun har tagit del av förslaget till handlingsprogram för 
räddningsinsatser mot oönskade händelser 2017-2019 och har inga 
synpunkter på programmet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Räddningsnämnden för Gislaved och Gnosjö kommuner har skickat förslag 
till handlingsprogram för räddningsinsatser mot oönskade händelser på 
remiss. 
 
Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun har studerat Remissutgåva - 
Handlingsprogram för räddningsinsatser mot oönskade händelser 2017-
2019. 
Räddningstjänsten finner handlingsprogrammet vara välskrivet och leva upp 
till det som kan förväntas. 
Räddningstjänsten finner inget behov av att skriva fram några 
ändringsförslag eller att delge andra synpunkter på remissutgåvan. 
 
Beslutsunderlag 
Remissutgåva - Handlingsprogram för räddningsinsatser mot oönskade 
händelser 2017-2019, Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad 2017-03-29 
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Ansökan om arrangemangsbidrag till SM 2018 i 
Orientering – Jönköpings Orienteringsallians 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen ska sponsra 

SM i orientering med 50 tkr, detta utifrån det näringsvärde, 
marknadsföringsvärde och nytta för föreningslivet det ger för 
kommunen. 

 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger i uppdrag till kommunlednings-

kontoret att avtala med arrangören om marknadsföring för motsvarande 
belopp. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Jönköpings Orienteringsallians har ansökt om arrangemangsbidrag för SM-
tävlingar i orientering i Vaggeryds kommun i september 2018. Vaggeryds 
SOK och Skillingaryds FK är en del av alliansen som kommer arrangera 
totalt sex tävlingar varav tre utanför Hok. För Vaggeryds kommuns del kan 
tävlingarna medföra att kommunens orienteringsföreningar får tillgång till 
kartmaterial som gynnar deras verksamhet, en möjlighet till uppmärksamhet 
i media och marknadsföring i samband med tävlingarna samt att 
kommunens näringsliv gynnas genom till exempel övernattningar och 
service och tjänster i anslutning till evenemanget. 
 
Kommunledningskontoret är positiva till att SM-tävlingar av större karaktär 
hålls i kommunen och ser möjligheter med att sponsra evenemanget om 
marknadsföring av motsvarande värde kan erbjudas. Evenemanget lever upp 
till de kriterier som beskrivs i kommunens policy för sponsring. 
 
Orienterings-SM 2018 och kommunen som sponsor 
Jönköpings Orienteringsallians planerar på uppdrag av Svenska 
Orienteringsförbundet för följande SM-tävlingar i Vaggeryds kommun: 
Lång-SM 1-2 september 2018 
Medel-SM 14-15 september 2018 
Stafett-SM 16 september 2018 
 
 
 forts.  
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Utöver dessa tävlingar som hålls i olika klasser kommer det även att 
arrangeras öppna publiktävlingar. Arrangörerna räknar med 800-1200 
tävlande per SM-tävling, till det tillkommer anhöriga och ledare samt 
beräknad publik på runt 1000 personer per tävling. Det planeras också för 
publiktävlingar med totalt ca 3000 deltagare. 
 
För att kunna genomföra tävlingarna behöver nya kartor produceras. Detta 
är något som arrangören redan satt igång med. I Vaggeryds kommun rör det 
sig om kartor som täcker en yta av ca 25 km2 öster om Hok. 
 
Totalt beräknas kostnaden för att framställa kartorna till ca 670 tkr. För detta 
har orienteringsalliansen sökt stöd från bland annat Smålandsidrotten 
Idrottlyftet och det är också för att täcka delar av dessa kostnader som man 
önskar arrangemangsbidrag från Vaggeryds kommun. 
 
Nyttan för Vaggeryds kommun 
Det är flera delar i ett evenemang som detta som kommunledningskontoret 
bedömer har ett värde på kort och lång sikt: 
 
1. Föreningarna Vaggeryds SOK och Skillingaryds FK blir ägare till det 

digitala kartunderlag som tas fram och får rättighet att använda kartorna 
och framställa kartor för sin verksamhet och eventuellt framtida 
tävlingar. 

 
2. Arrangören bedömer näringsvärdet till 15 miljoner kronor baserat på 

beräkningar som gjorts vid O-ringen. Det är svårt att beräkna hur 
mycket av det som hamnar i Vaggeryds kommun men det kommer 
generera ett stort antal övernattningar i kommunens 
boendeanläggningar, lunch/mat-försäljning, butiker gynnas av besökare 
och tjänsteföretag kan få möjlighet att göra insatser i samband med 
evenemanget. Det är på så sätt positivt för kommunens näringsliv. 

 
3. Ett stort SM-evenemang ger en möjlighet för kommunen till ett 

värdskap och kommunicera med deltagare och publik på plats. Detta 
kan också generera ett betydande redaktionellt och 
marknadsföringsmässigt värde som stärker kommunens varumärke 
genom den uppmärksamhet som evenemanget får i media och genom 
publikens och deltagarnas engagemang i sociala medier. 
Kommunledningskontoret bedömer marknadsföringsvärdet till minst 50 
tkr.  

 
 forts.  
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Om kommunen sponsrar arrangemanget är det viktigt att, i enlighet med vår 
policy för sponsring, få möjlighet till marknadsföring och exponering av 
motsvarande värde. Arrangörerna har gett flera förslag på vad för typ av 
exponering det skulle kunna handla om. Om kommunen sponsrar får ett 
avtal upprättas som reglerar vilken marknadsföring som kommunen ska få 
möjlighet till. 
 
Beslutsunderlag 
Komplettering till ansökan arrangemangsbidrag 2016-11-24 
Ansökan om arrangemangsbidrag 2016-11-24 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-03 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att besluta att kommunen 
ska sponsra SM i orientering med 50 tkr. 
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Firmatecknare för bankgiro, plusgiro och bankkonton 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att utse ekonomichef Jörgen Hansson, 
ekonomisekreterare Torbjörn Lindberg i förening eller var för sig, med 
kontrasignation av ekonomerna Gullevi Gustafsson, Sanja Matic,  
Heidi Söderqvist, Annika Jönsson eller Eric Ohlsson till firmatecknare  
för samtliga bankgiro, plusgiro och bankkonton. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av personalförändringar vid kommunledningskontorets 
ekonomienhet föreligger behov att revidera tidigare beslut av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 § 136, avseende firmatecknare 
för samtliga bankgiro, plusgiro och bankkonton. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut 2016-08-24, § 136 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-04 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 § 102 2017/122 35 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Verksamhetsavtal avseende primärkommunal 
samordning och utveckling 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsavtal 
avseende primärkommunal samordning och utveckling med Region 
Jönköpings län, daterat 2015-09-17. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Jönköpings län har tillsammans med länets kommuner tagit fram 
förslag till revidering av verksamhetsavtal avseende primärkommunal 
samordning och utveckling, daterat 2015-09-17.  Vaggeryds kommun har 
inte haft uppe detta förslag till avtal för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling, 
version 2015-09-17 
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Näringslivs- och utvecklingsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
- Markförsäljning norr om travbanan 

Kommundirektören informerar om att Aneby Bark har kommit tillbaka 
och vill ha en paketeringsanläggning norr om travbanan. 

- Erbjudande av köp av fastighet Södra Park 
Kommundirektören tar upp frågan om kommunen är intresserad av inköp 
av fastigheten på Södra Park, scoutstugan Strömfallet 1.  

Arbetsutskottet anser att prisnivån är för hög om fastigheten ska 
förvaltas. Ägaren får testa marknaden om intresset i första skedet. 

- Etablering Scandir 
Kommundirektören informerar om att mäklaren har svarat på en del 
frågor angående verksamheten som Fredrik Björnberg har kommenterat. 
Det konstateras att vi inte kan hålla den beredskap som krävs. 
Kommundirektörens förslag är därför att vi meddelar att vi inte kan ta det 
ansvaret och att vi tackar nej till etableringen av anläggningen. 

Arbetsutskottet beslutar att kommunen tackar nej till etableringen av 
anläggningen enligt kommundirektörens förslag. 

- Erbjudande av köp av fastigheten Nålen 
Kommundirektören informerar om att kommunen har fått erbjudande om 
köp av fastigheten Nålen. 

Arbetsutskottet beslutar att kommunen tackar nej till köp av fastigheten. 

- Fastighetsaffär - Jonstorp 1 
Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 10 maj. Till dess ska 
ärendet kompletteras med ett intyg från Lantmäteriet att kommunen har 
sålt fastigheten ursprungligen på 50-talet.  

- ÅVS Jönköping-Malmö 
Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten, tar upp frågan om kommunen 
ska inge yttrande gällande ÅVS för höghastighetsbanor. 
Arbetsutskottet beslutar att inte inge något yttrande nu utan inväntar 
kommande steg i arbetet. 
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Köpekontrakt – Köp av fastigheten Morarp 2:157, Hok 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt 
mellan Vaggeryds kommun och Byarums pastorat, Skogsvägen 16,  
567 32 Vaggeryd avseende köp av fastigheten Morarp 2:157, Hok i 
Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och 
Byarums pastorat, Skogsvägen 16, 567 32 Vaggeryd avseende köp av 
fastigheten Morarp 2:157, Hok i Vaggeryds kommun. 
 
Avtalet innebär att Vaggeryds kommun köper fastigheten Morarp 2:157 
i Hok för en köpeskilling om 250 000 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till köpekontrakt 
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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 17:11, Ändringar i 
omställningsavtalet – KOM-KL 

2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:12, Nya hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) 

3. Elev- och barnomsorgsrapport – mars   

4. Remiss – Ändring genom tillägg för Jonstorpsudde/del av  
Södra Park 1:2, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun –  
Delges KSAU. För kort tid för besvarande 

 
Kurser och konferenser m.m. 
5. Länsstyrelsen och Migrationsverket, inbjudan till informationsträff 

kring statliga ersättningar för asylsökande och personer med 
uppehållstillstånd, 28 april 2017, Jönköping 

6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, inbjudan till Naturforum 2017,  
27 april 2017, Jönköping 

 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-10 
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Övriga frågor 
Information från årsstämma med BGR 
Ordförande Gert Jonsson (M) ger en information från Business 
Gnosjöregionen AB (BGR) årsstämma. 
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